
 

 

 



ROZMOWA Z MARIANEM RYMARSKIM 

NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA MIĘDZYLESIE 

Ile lat piastuje już pan funkcję nadleśniczego i od jakiego stanowiska, w jakim 

nadleśnictwie wszystko się zaczęło ? 

Nadleśniczym jestem 23 lata, a karierę zawodową zacząłem w Nadleśnictwie Bystrzyca 

Kłodzka od 2 sierpnia 1981 roku jako stażysta, w bardzo ciekawym Leśnictwie Żelazno. 

Jak wygląda zwykły dzień nadleśniczego, czy wedle powiedzenia „pańskie oko konia 

tuczy” często dokonuje pan obchodów swego nadleśnictwa ? 

To bardzo ciekawe powiedzenie lecz w dzisiejszych czasach niestety nie jest możliwe 

doglądanie wszystkich zakątków nadleśnictwa. Realizują to w moim imieniu specjalistyczne 

służby takie jak Straż Leśna, inżynier nadzoru oraz pracownicy działu technicznego 

.Jakim obszarem zarządza nadleśnictwo Międzylesie ? 

Nadleśnictwo Międzylesie gospodarzy na powierzchni  10 460 ha lasu Masywu Śnieżnika i 

Gór Bystrzyckich. 

Jaka jest specyfika międzyleskiego nadleśnictwa? 

Jest to typowe nadleśnictwo górskie z przewaga drzewostanów regla dolnego, fragmentami 

boru wysokogórskiego, oraz niewielkimi kompleksami lasów wyżynnych. Leśna gospodarka w 

górach ma szereg cech specyficznych i jest znacznie trudniejsza niż na nizinach, ogólnie las 

jest trudniej dostępny często prace są wykonywane na stromych zboczach i z dala od siedzib 

ludzkich. W okresie złej pogody a szczególnie przy głębokich śniegach praca staje się wręcz 

niemożliwa. W efekcie następują spiętrzenia robót w okresie krótkiej wiosny i lata, a zakres 

prac do wykonania w naszych lasach jest olbrzymi. Ze względu na realizowany proces 

przebudowy przy zastosowaniu odpowiednich rębni i uzyskiwaniu odnowień naturalnych w 

efekcie końcowym uzyskujemy młode pokolenia lasu o właściwym składzie gatunkowym 

odpowiednim do siedliska naturalnego. Trzeba podkreślić, że pomimo obiektywnych trudności 

załoga nadleśnictwa z dobrym efektem przebudowuje sztuczne świerczyny, odbudowuje  

powierzchnie pohuraganowe  podnosząc systematycznie naturalność i zasobność powierzonej 

swej opiece lasów. 

 

Co jest największym zagrożeniem dla lokalnych lasów ? 

Na wstępie należy zasygnalizować istotne zagrożenia,  a mianowicie zagrożenia od czynników 

biotycznych i  abiotycznych, bardzo niekorzystne a coraz częściej występujące szkody od 

wiatrów,. nadmiernych opadów deszczu i śniegu, masowa gradacja owadów i szkody o 

podłożu fitopatologicznym np. huba korzeniowa oraz opieńka miodowa. 

 



Których szkód w lokalnych lasach jest więcej, tych wyrządzonych przez zwierzęta, czy 

tych przez człowieka? 

W naszych lasach istotne znaczenie mają szkody wyrządzone przez zwierzynę czy szeroko 

pojmowane szkodnictwo leśne w  wydaniu czysto ludzkim. Rozumie się przez to celowe 

niszczenie  pojedynczych  drzew i upraw, zadeptywanie, zaśmiecanie, kłusownictwo, 

wnykarstwo, podpalenia lasu  a najczęściej kradzieże drewna. 

Czy zdarzają się u nas  kradzieże drewna ? 

W naszym nadleśnictwie w skali roku odnotowujemy kilkanaście przypadków kradzieży, 

najczęstsza lokalizacja drzewostanów to lasy  Idzikowa, Goworowa, oraz Smreczyny.  Są to 

straty sięgające kilkunastu tysięcy złotych. Od czasu wprowadzenia  monitoringu (kamery, 

foto pułapki) sytuacja uległa znacznej poprawie. 

Leśnictwo przez laika odbierane jest jako nasadzanie drzew, potem  pozyskiwanie 

drewna. Jak ta praca – w daleko idącym skrócie -  wygląda „od podszewki” ?  

Bardzo często leśniczego wyobrażamy  sobie jako starszego pana pod wąsem spacerującego 

po lesie. W rzeczywistości praca leśniczego w leśnictwie jest dużo bardziej skomplikowana. 

Leśniczy większość swoich prac musi zaplanować z wyprzedzeniem. Na przykład, aby wiosną 

posadzić młody las na przygotowanej jesienią powierzchni, leśniczy musi zaplanować, jaki 

gatunek drzewa ma być posadzony, w jakim miejscu i ile sztuk sadzonek będzie potrzebnych 

do wysadzenia. W ramach ochrony lasu późną jesienią należy dokonać prognozy wystąpienia 

szkodliwych dla lasu owadów. Na podstawie liczby zebranych szkodników spod jednego 

drzewa można ustalić, czy w przyszłym roku będzie ich dużo, czy mało. Pod koniec roku 

leśniczy również musi wyznaczyć powierzchnie lasu, które planowane są do wycięcia. W tym 

celu musi pomierzyć wszystkie drzewa, by ustalić ile drewna pozyska się z danej powierzchni. 

Jest to tzw. szacunek brakarski. Mierzy się średnicę i wysokość drzewa, a wyniki pozwalają 

określić, ile drewna nadleśnictwo planuje pozyskać w następnym roku. Jesienią i zimą 

leśniczy w młodszych drzewostanach wyznacza drzewka obumarłe, chore lub z wadami, które 

należy usunąć, by te, które pozostają miały lepsze warunki do rozwoju. Ścięte drewno leśniczy 

musi pomierzyć i odebrać a także być obecnym przy jego sprzedaży i wywozie. 

Wiosną leśniczy sprawuje nadzór nad sadzeniem lasu. Zanim pojawią się owady, należy 

wykonać i wyłożyć pułapki na poszczególne gatunki owadów. By nie dopuścić do opanowania 

dużej ilości drzew przez szkodliwe owady lub grzyby, leśniczy przez cały rok dokonuje 

obserwacji stanu zdrowotnego lasu. Wiosną leśniczy również musi dopilnować, by przy 

głównych drogach i torach kolejowych wykonane zostały tzw. pasy przeciwpożarowe, które 

pomagają chronić las przed pożarem. Latem i jesienią leśniczy sprawdza posadzone wiosną 

uprawy, czy są drzewka, które się nie przyjęły i trzeba na ich miejsce posadzić nowe. Do 

zadań leśniczego należy również opieka nad zwierzyną leśną, także zimą, gdy zwierzyna ma 

mało pokarmu. Leśniczy kontroluje również stan zdrowotny zwierzyny leśnej i pilnuje, by 

kłusownicy nie zakładali wnyków i nielegalnie nie polowali. Leśniczy w ramach swoich zadań 

służbowych zajmuje się również szkodnictwem leśnym. Wykonuje on wszystkie zadania i 

czynności, które nie dopuszczają do łamania prawa na terenie lasu. 



 Czy ma pan zastrzeżenia do funkcjonowania obszarów  “Natura 2000”, 

zlokalizowanych na terenie naszego nadleśnictwa ? 

Program obszarów „Natura 2000”, to efekt działalności Unii w skali całej Europy 

opracowania, skomplikowane projekty i konsultacje realizowane przez wiele miesięcy, 

dlatego efekt należy ocenić jako dobro chroniące najistotniejsze elementy dyrektywy ptasiej i 

siedliskowej. 

 

Nadleśnictwo Międzylesie angażuje się w różnorodne działania edukacyjne. W 

środowisku was widać… 

Edukacja leśna w naszym nadleśnictwie obchodziła swoja 10. rocznicę, możemy ocenić ją 

jako bardzo udaną. Bardzo wiele dobrych działań uzyskaliśmy w krótkim czasie  na bazie 

konkursów,  prelekcji, szkoleń oraz uczestnictwa międzyleskich edukatorów w różnych 

imprezach. Około 4000 tys. osób skorzystało z oferty edukacyjnej. Na wyróżnienie  zasługują 

szkoły w Międzylesiu, Domaszkowie, Wilkanowie, OSP, sołectwa, dom kultury, ZHP itp. 

 

Okres zbiorów runa leśnego to okres kiedy ludzie częściej odwiedzają lasy, jakie ma pan 

pomysły na zmniejszenie zanieczyszczania lasów w tym okresie? 

Nadleśnictwo nie ogranicza dostępu do naszych lasów, pobyt jak i  korzystanie z owoców 

runa leśnego należało by realizować w sposób przemyślany i jak najmniej szkodzący 

środowisku, należy korzystać z wyznaczonych parkingów,  miejsc biwakowych, unikać 

rozpalania ognisk, oraz najbardziej szkodliwego zaśmiecania plastikowymi opakowaniami, 

butelkami…Gdyby można było prosić, to do lasu zabierajmy opakowania wielokrotnego 

użytku, oraz papierowe które zostaną rozłożone w ciągu kilku tygodni- dbajmy o nasze LASY ! 

 

Zbliżamy się do końca naszej rozmowy więc muszę zapytać pana o przypadające na ten 

rok obchody 70. lecia Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku… 

Rok 2015 został uznany za  jubileusz  70. lecia Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku. 

Decyzją dyrektora RDLP Wrocław centralne uroczystości zaplanowano na 12 czerwca 2015 

roku w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poprzedzone Mszą Święta w 

Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. 

 

W związku z obchodami tej znaczącej rocznicy organizuje pan we wrześniu br. dużą 

imprezę uświetniającą to ważne dla dolnośląskich leśników wydarzenie… 

Również decyzją dyrektora RDLP Nadleśnictwo Międzylesie zostało wyróżnione 

powierzeniem mu roli gospodarza uroczystości plenerowych 70. lecia  dolnośląskich lasów, 

które odbędą się 5 września  na Hali pod Śnieżnikiem.  Zaplanowaliśmy rajd gwiaździsty dla 



rodzin leśnych na pięciu  przepięknych górskich trasach, w których jak oceniamy weźmie 

udział około 1500 osób. 

 

Czy zamieniłby pan Sudety na inne góry? A może wręcz na niziny, lub jakieś miasto w 

pobliżu lasów ? 

Dla naszych rodziców były to tereny zupełnie obce.  Dla mnie i mojego pokolenia Sudety i 

ziemia kłodzka  to nasza mała Ojczyzna  i kto raz tę ziemię zobaczył  ten się  w niej zakochał i 

nie zamieni jej na żadną inną… 

 

Na sam koniec naszej rozmowy wróćmy do pana. To niezaprzeczalne, że praca jest pana 

pasją. A czy zostaje czasu na inne zainteresowania. Jeśli tak, to, jakie ? 

Potwierdzam.  Jeżeli ktoś w sposób świadomy dokonał takiego wyboru to znaczy ze jego 

praca jest jego pasją, poświęca jej swój czas i  energię, a także musi być zainteresowany 

tematami pokrewnymi. Dla leśnika również ważna jest cała przyroda, zwierzyna,  łowiectwo, 

po części wędkarstwo, wspólne spędzanie czasu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, 

projekty, działalność w ramach stowarzyszeń i organizacji użyteczności publicznej. 

 

Na koniec może kilka zdań od siebie… 

Na zakończenie pragnę wszystkim podziękować za zaangażowanie i właściwe postrzeganie 

spraw związanych z ochroną przyrody i ochroną leśnych zakątków. Wszystkich zapraszamy do 

naszych lasów i  spotkań z przyrodą  

Dziękuję za rozmowę 

 

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

,, Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy" 

Pragniemy wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie za współczucie, wrażliwość serc, 

modlitewne wsparcie i zamówione intencje mszalne. Dziękujemy z całego serca Panu 

Burmistrzowi wraz z Pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Pracownikom 

Zespołu Szkół w Międzylesiu, Działkowcom z Rodzinnego Ogrodu Działkowego  

,, Tęcza ", wszystkim Sąsiadom i Mieszkańcom Międzylesia, którzy byli z nami myślami 

i modlitwie w ostatniej drodze naszej ukochanej Żony, Mamusi, Babci i Prababci 

IRENY  ZIELIŃSKIEJ.  

Z wyrazami szacunku Rodzina 



ZESPÓŁ „DŁUGOPOLANIE” Z 

REPERTUAREM PIEŚNI 

LUDOWYCH W DŁUGOPOLU 

ZDROJU 

 

27 kwietnia, kolejny  raz w tym 

roku, w Pijalni Wód w Długopolu Zdroju, 

zespół „Długopolanie” z Długopola 

Górnego, pod niezmiennym 

kierownictwem Pani Anny Olejniczak, 

wystąpił z repertuarem, tym razem - pieśni 

ludowych. Wśród wielu odśpiewanych 

utworów, usłyszeć można było: Rosła ja se 

rosła, Bieda, Lipka zielona, Tam pod 

borem, Oj siadaj siadaj, jak również 

ukraińskie: Jechał kozak, czom ty ne 

pryjszoł, oj czyj to kin stoit,  oj harna ja 

harna. 

 

Ktoś powie: „e tam, ludowe, kto by tego 

słuchał…”. A jednak widownia była spora 

jak na taka małą miejscowość. Natomiast 

entuzjazm, wspólny śpiew i brawa 

słuchających - do pozazdroszczenia, że 

właśnie tak można odbierać ludowość, co 

potwierdzają załączone zdjęcia. 

OBCHODY 3 MAJA 

 

 

 

Tradycyjnie w naszej gminie  

święto 3. majowe uczciliśmy mszą św. w 

intencji ojczyzny w kościele Bożego Ciała 

w Międzylesiu. Po mszy w uroczystym 

pochodzie, przy udziale Orkiestry Dętej 

OSP mieszkańcy przeszli pod obelisk 

Sybiraków, pod którym burmistrz Tomasz 

Korczak złożył symboliczną wiązankę 

kwiatów.    

 

 

Kolejnym punktem obchodów 

rocznicy powstania trzeciomajowej 

konstytucji był koncert w MGOK 

Międzylesie. Tym razem wystąpił żeński 

chór Canzona z Olesznej. W trakcie 

koncertu usłyszeliśmy pieśni patriotyczne, 

wojskowe i kresowe. 



Dziękujemy paniom z chóru 

Canzona za wprowadzenie zgromadzonej 

publiczności we wzniosły, radosny i 

wzruszający nastrój. 

  Dziękujemy mieszkańcom za liczny  

udział w obchodach Święta 3 maja. 

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW 

W DŁUGOPOLU GÓRNYM 

 

Wprawdzie święto strażaków, którego 

patronem jest św. Florian przypada na 4 

maja, lecz strażacy z Długopola Górnego 

obchodzili je w swojej wsi, przy od lat tej 

samej kapliczce, w dniu 9. maja br. W 

nabożeństwie prowadzonym przez o. 

Leona, poza strażakami z Długopola 

Górnego uczestniczyli w nim ochotnicy 

strażacy z Goworowa i Roztok, 

mieszkańcy z pobliskich okolic, oraz  

Zdzisław Krutkiewicz – Prezes  Miejsko-

Gminnego Zarządu OSP i Jerzy Marcinek 

– przewodniczący Rady Miejskiej w 

Międzylesiu.  

 

Dzień Strażaka dla druhów jest okazją, by 

założyć świąteczny mundur i przypomnieć  

lokalnej społeczności jak potrzebna jest ich 

służba, jest też okazją by pochwalić się 

nowym sprzętem, co też uczyniła straż z 

Goworowa. Było to czas na wspólne 

świętowanie przy kiełbasce i kaszance z 

grilla, a serwowanej przez wyjątkowych 

kelnerów – strażaków 

DZIEŃ ŚW. FLORIANA W OSP 

MIĘDZYLESIE 

 

2.V.2015 r. strażacy z OSP 

Międzylesie obchodzili uroczyście dzień 

swojego patrona - św. Floriana. Rozpoczęli 

mszą świętą, a następnie ulicami miasta 

przemaszerowali pod budynek remizy, 

gdzie trzech kandydatów na strażaków 

złożyło uroczyste ślubowanie wstępując 

tym samym w szeregi OSP Międzylesie. 

Po oficjalnych uroczystościach strażacy i 

zaproszeni goście usiedli przy wspólnym 

ognisku. 

 



ATRAKCYJNA NYSA 

KŁODZKA 

 

1 maja br. z inicjatywy pana 

Sławomira Kajdasa  została otwarta w 

Długopolu Górnym trasa spływu 

kajakowego w gminie Międzylesie. 

Zostały wyznaczone dla kajakarzy dwie 

trasy  :  Międzylesie –Długopole Górne i 

Długopole Górne –Długopole Dolne 

(Wrzosowa Przystań). Wśród 

zaproszonych do udziału w dziewiczym 

spływie byli starosta  Maciej Awiżeń, 

senator Stanisław Jurcewicz, posłanka 

Monika Wielichowska, burmistrz  Tomasz 

Korczak, oraz mieszkańcy gminy 

Międzylesie.  

 

Mimo niesprzyjającej aury kajaki 

zostały zwodowane i wszyscy ruszyli 

nurtem Nysy Kłodzkiej, by podziwiać 

piękno otaczającej trasę spływu przyrody.

 W ten sposób przybyła naszej 

gminie jeszcze jedna atrakcja dla 

przyjezdnych i mieszkańców gminy. 

Inicjatywa tym bardziej interesująca, że 

pozwalająca sprawdzić swe umiejętności w 

sporcie prawie ekstremalnym, zważywszy 

na wartkość nurtu naszej rzeki…  

O dalszych szczegółach tego 

nowego przedsięwzięcia będziemy 

informować na bieżąco. 

 

ODKRYWANIE  NIEZNANYCH  

FAKTÓW  Z  HISTORII 

 

Bystrzyca Kłodzka. Bardzo miła i 

podniosła uroczystość o charakterze 

kameralnym miała dziś miejsce w 

tutejszym ratuszu. Konsul Saken Tauyekel 

z Ambasady Kazachstanu w Warszawie, w 

imieniu swojego kraju, wręczył Medale 

70-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie 

Ojczyźnianej z hitlerowskim najeźdźcą 

osobom, które walnie do tego się 

przyczyniły. W tym przypadku chodzi 

o Józefę Dzyrę ze Starego Gierałtowa 

(gm. Stronie Śląskie), Franciszkę Bojdę z 

Międzylesia, Edmunda Frydryka  z 

Bystrzycy Kłodzkiej i pośmiertnie Wandę 

Isańską z woj. lubelskiego.  

 



 

W latach II wojny światowej, 

jeszcze jako bardzo młodzi ludzie 

pracowali oni w jednej z kazachskich 

kopalni, która była zakładem 

zmilitaryzowanym, produkując na 

potrzeby armii wyzwoleńczej.  

 

          Obecni na tym spotkaniu 

burmistrzowie Bystrzycy Kłodzkiej Renata 

Surma, Międzylesia Tomasz Korczak i 

Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz 

zgodnie przyznali, że dopiero po latach 

dowiadujemy się o trudnych i zarazem 

bohaterskich losach co niektórych 

mieszkańców ziemi kłodzkiej. Ich 

skromność jest godna podziwu i 

podkreślenia. 

KONCERT CHARYTATYWNY DLA 

PATRYKA ZAMOŚNEGO 

 

 Dnia 16 maja 2015 roku w sobotnie 

popołudnie w Miejsko- Gminnym Ośrodku 

Kultury odbył się koncert charytatywny na 

rzecz ucznia Zespołu Szkół w 

Międzylesiu- Patryka Zamośnego. Patryk 

po ciężkim wypadku wymaga rehabilitacji, 

dlatego jego koledzy, koleżanki, 

nauczyciele, pracownicy szkoły 

zorganizowali koncert charytatywny 

mający na celu zebranie funduszy na ten 

cel.  

 

W koncercie udział wzięli obecni i byli 

uczniowie Zespołu Szkół w Międzylesiu, 

uczniowie ze szkoły w Domaszkowie, 

mieszkańcy gminy. Na początku 

nawiązane zostało połączenie internetowe 

z Patrykiem, który mógł wirtualnie 

uczestniczyć w koncercie. Na scenie przed 

liczną widownią wystąpiły zespoły 

taneczne, instrumentaliści, soliści, zespoły 

muzyczne, w tym gość wieczoru- Kosma. 

Zespół dostarczył nie tylko wrażeń 

podczas swojego występu, ale także 

zasponsorował profesjonalne nagłośnienie.  

 



W czasie koncertu odbywała się zbiórka 

datków, loteria, można było kupić ciasto, 

gofry. Wszystkim tym działaniom 

przyświecał jeden cel - zbiórka pieniędzy 

na rehabilitację Patryka. W sumie udało się 

zebrać 9003,80zł (słownie: dziewięć 

tysięcy trzy złote 80.100).  

W imieniu Patryka, jego rodziców i 

wszystkich organizatorów dziękujemy 

mieszkańcom za liczne przybycie i 

wsparcie naszej akcji. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesia  oraz dyrektor Zespołu Szkół 

w Międzylesiu pragną złożyć serdeczne 

podziękowania wszystkim licznie 

zgromadzonym osobom,  które 

uczestniczyły w dniu 16 maja br. w 

Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu w koncercie charytatywnym. 

Dziękujemy przede wszystkim tym,  którzy 

zaangażowali się w jego organizację. 

Dziękujemy także i tym, którzy nie 

żałowali sobotniego popołudnia i przybyli 

z różnych stron, aby wziąć udział 

w wydarzeniu. Wyrażamy ogromne  

uznanie za wspaniałą atmosferę, okazane 

serce i datki, które w całości zostały 

przekazane na leczenie i rehabilitację 

Patryka 

DZIĘKUJEMY !!! 

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

 

Odbyła się 19 maja br., a w 

proponowanym porządku obrad znalazły 

się następujące projekty uchwał : 

 

1/ uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu 

2/ zatwierdzenie taryf za wodę pobieraną z 

urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za  

    odprowadzanie i unieszkodliwianie 

ścieków w gminie Międzylesie 

3/ przystąpienie do opracowania zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków  

    zagospodarowania przestrzennego MiG 

Międzylesie dla terenu w obrębie  

    Kamieńczyk 

4/ przystąpienie do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

    dla terenów w obrębie Kamieńczyk, 

gmina Międzylesie 

5/ uchwalenie Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego gminy Międzylesie na lata 

2015- 

     2023 

6/ zmian w budżecie gminy na rok 2015 

Szersza informacja z przebiegu sesji na 

stronie internetowej gminy : 

WWW.miedzylesie.pl ˃zakładka BIP ˃Rada 

Miejska 

ROBOCZE ROZMOWY 

22-23.05.2015r. w Dusznikach 

Zdroju  odbyło się spotkanie burmistrzów 

ziemi kłodzkiej i Ząbkowic z marszałkiem 

Andrzejem Kosiurem i jego 

współpracownikami. Celem spotkania było 

przedstawienie  współpracy z Unią 

Europejską i przedstawiono harmonogram 

http://www.miedzylesie.pl/


składania wniosków na przełomie 2015 -

2016 roku. 

SPOTKANIE W PRADZE 

23 kwietnia 2015 r. w Pradze w 

ambasadzie polskiej odbyło się spotkanie 

Polsko-Czeskie podsumowujące 25 lat 

współpracy transgranicznej. Euroregion 

Glacensis reprezentowali Czesław 

Kręcichwost,  burmistrz  Stronia Śląskiego 

Zbigniew Łopusiewicz i burmistrz 

Miedzylesia Tomasz Korczak. W ramach 

spotkania podkreślono dobre praktyki 

współpracy trasgranicznej oraz 

odznaczono osoby zasłużone dla rozwoju 

współpracy Polsko-Czeskiej  

 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA 

PREZYDENTA RP II TURA W 

GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

 

Oddano głosów 2674 

 

Bronisław Komorowski  – 1480 

głosów 

Andrzej Duda – 1194 głosów 

 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE 

GMINY MIĘDZYLESIE ZA 

ROK 2014 R. - WYCIĄG 

Zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi w zakresie 

utrzymania czystości i porządku  w 

gminach, usługa odbioru  i  

zagospodarowania  odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych (gospodarstw domowych) z 

terenu gminy Międzylesie, realizowana jest 

przez wyłonioną w trybie przepisów 

ustawy prawo zamówień publicznych, 

firmę wywozową -  Zakład Usług 

Komunalnych Spółka z o.o.  w 

Międzylesiu. Umowa  ze spółką 

obowiązuje od dnia  01.07.2013 r. do dnia 

31.12.2015 r.  

 Zakład obsługuje również, na 

podstawie umów cywilno-prawnych, 

wszystkie nieruchomości niezamieszkałe 

(instytucje publiczne, podmioty 

gospodarcze, nieruchomości 

zamieszkiwane sezonowo)  z terenu 

gminy, które nie zostały objęte nowym 

systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Pozwolenie na prowadzenie 

działalności w tym zakresie na terenie 

gminy Międzylesie, uzyskały  jeszcze 

cztery firmy, poprzez wpis do 

prowadzonego przez tut. urząd rejestru 

działalności regulowanej w zakresie 

odbierania  i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, ale żadna z nich nie 

świadczy usług.       

 Od dnia 1 lipca 2013 r. w gminie 

funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów 



Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w 

mieście Międzylesie, przy placu Wolności 

16. Punkt świadczy usługi  w dni robocze 

w godz. od 7.00 do 15.00, a w każdy 

wtorek  w godzinach od 7.00 do 18.00.  

Do punktu przyjmowane są następujące 

rodzaje odpadów komunalnych 

wytworzonych przez właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy 

Międzylesie:  

- zużyte baterie i akumulatory - w każdej 

ilości, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 

jednorazowo do 100 kg, 

- zużyte opony od samochodów 

osobowych, ciężarowych oraz 

ciągników rolniczych  - w każdej 

ilości, 

- odpady ulegające biodegradacji, w tym 

odpady zielone - jednorazowo do 

20 kg 

- inne odpady niebezpieczne (chemikalia) 

powstające w gospodarstwach 

domowych - w każdej ilości, 

- papier i tektura - w każdej ilości, 

- metal - w każdej ilości, 

- szkło i opakowania ze szkła - w każdej 

ilości, 

-  tworzywa sztuczne - w każdej ilości, 

- opakowania wielomateriałowe - w każdej 

ilości. 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- w każdej ilości, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

pochodzące z drobnych prac 

remontowych- jednorazowo do 20 

kg. 

 Według danych na dzień 31 

grudnia  2014 r. w gminie 

Międzylesie: 

 liczba mieszkańców  

zameldowanych na pobyt stały 

wynosiła 7. 398 osób 

 liczba właścicieli nieruchomości 

zobowiązanych do złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 2.545 

 liczba złożonych deklaracji -  

2.486, co stanowi  97,7 % ogółu 

 w stosunku do ok. 2 % właścicieli 

nieruchomości, którzy nie złożyli 

stosownych deklaracji, prowadzone 

były postępowania wyjaśniające, w 

wyniku których ustalono, że są to 

nieruchomości niezamieszkałe; 

brak mieszkańców pomimo stałego 

zameldowania na danej 

nieruchomości (nie są wytarzane 

odpady)  

 liczba osób według złożonych 

deklaracji -  5.820  

 liczba obowiązujących decyzji 

określających wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi –  23 

 77 właścicieli nieruchomości 

wezwano do złożenia wyjaśnień w 

związku z uzasadnionymi 

wątpliwościami co do danych 

zawartych w złożonej deklaracji  

(dot. liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość), w 4 przypadkach 

wydano decyzje określające 

wysokość należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Dochody z  tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyniosły 1 056 838 zł. Poniesiono wydatki 

związane z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 



w wysokości 1 076 375, w tym: 

wynagrodzenia pracowników związane z 

obsługą gospodarki odpadami, koszty 

usług i materiałów, zakup komputerów i 

oprogramowania do obsługi gospodarki  

odpadami komunalnymi, prowadzenie 

punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych wytwarzanych 

przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy. 

      Poniesione wydatki były wyższe niż 

zrealizowane dochody, wynika to z faktu, 

że ok. 10% podatników nie wnosi w 

terminie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W stosunku do 

dłużników wysłano 2 082 upomnień na  

łączną kwotę 104 369 zł.,  z czego 

spłacona została kwota 46 737 zł. 

Wystawiono 778 tytułów wykonawczych 

na kwotę 50 423 zł.  z czego 

wyegzekwowano kwotę 19 319 zł. Na 

koniec roku należności wynosiły 128 596 

zł., w tym zaległości 81 234 zł. tj. 6,88% w 

stosunku do przypisu należności. 

 

Ilość odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy  

Międzylesie w roku 2014r. 

Rodzaj odpadów 

komunalnych 

Ilość 

(Mg) 

Nazwa i adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane  

Odpady 

zmieszane 
1112,9 

Instalacja do 

mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

zmieszanych 

odpadów 

komunalnych w 

Zawiszowie 

Zawiszów  5, 

58-100 Świdnica 

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

27,7 

BAMAR 

Handel- Usługi-

Produkcja 

A.Z.J. 

Kowalscy, 

ul. Kolejowa 4, 

57-500 

Bystrzyca 

Tworzywa 

sztuczne (twardy 

plastik) 

0,9 

Przedsiębiorstwo  

Recyklingu  

Odpadów  i  

Przetwarzania 

Sp. z o.o. 

Zawiszów 5, 

58-100 Świdnica 

Opakowania ze 

szkła 
67,0 

BAMAR 

Handel- Usługi-

Produkcja 

A.Z.J. 

Kowalscy, 

ul. Kolejowa 4, 

57-500 

Bystrzyca 

Opakowania z 

papieru i tektury 
22,6 

Odpady 

pochodzące z 

rozbiórek i 

remontów 

26,7 

Zamknięte 

składowisko 

odpadów innych 

niż 

niebezpieczne i 

objęte   w 

Międzylesiu  - 

wykorzystywane 

do celów  

rekultywacji 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych – Plac Wolności 16 w 



Międzylesiu 

 

Odzież 3,0 

PPHU 

WTÓRPOL 

ul. Żurawia 1 

26-110 

Skarżysko-

Kamienna 

Zużyte opony 2,1 

Centrum 

Utylizacji Opon                      

Organizacja 

Odzysku SA 

ul. Targowa 24 

03-733 

Warszawa 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

3,5 

WASTES 

SERWICE 

GROUP  Sp. z 

o.o.  i Wspólnicy  

Spółka 

Komandytowa 

ul. Wilczycka 14 

55-093 

Kiełczów 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

1,2 

Urządzenia 

zawierające 

freony 

0,7 

Odpady 

wielkogabarytowe 
5,7 

Przedsiębiorstwo 

Recyklingu 

Odpadów i  

Przetwarzania 

Sp. z o.o. 

Zawiszów 5, 

58-100 Świdnica 

Opakowania z 

metali 
0,7 

BAMAR 

Handel- Usługi-

Produkcja 

A.Z.J. 

Kowalscy, 

ul. Kolejowa 4, 

57-500 

Bystrzyca 

Odpady ulegające 

biodegradacji 
15,1 

Instalacja do 

przetwarzania 

selektywnie  

zebranych 

odpadów 

zielonych i 

innych 

bioodpadów 

(Kompostownia) 

w Zawiszowie, 

Zawiszów 5, 58-

100 Świdnica 

 

Na mocy przepisów 

znowelizowanej ustawy  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach,  gmina 

ma obowiązek ograniczyć przede 

wszystkim składowanie odpadów 

ulegających biodegradacji oraz zwiększyć 

poziom odzysku   i  recyklingu takich 

odpadów jak  papier, metal, szkło, 

tworzywa sztuczne oraz odpady 

budowlane i rozbiórkowe. Wymagane do 

osiągnięcia poziomy w latach 2012-2020 

określone zostały w drodze rozporządzeń 

Ministra Środowiska.  

Gmina Międzylesie w 2014 r osiągnęła 

następujące poziomy: 

ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania – 0 % ,  tzn. odpady ulegające 

biodegradacji  w 100% zostały 

przetworzone, nie zostały przekazane do 

składowania (w roku  2014 dopuszczalny 

poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych 

do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w roku 1995  to  

50%); 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.utylizacjaopon.pl%2F&ei=TDU_VYfrI4HdUIi1gkA&usg=AFQjCNGbCtWfkk0F5QRSfsWfCRQ_WNNuBg&bvm=bv.91665533,d.bGQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.utylizacjaopon.pl%2F&ei=TDU_VYfrI4HdUIi1gkA&usg=AFQjCNGbCtWfkk0F5QRSfsWfCRQ_WNNuBg&bvm=bv.91665533,d.bGQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.utylizacjaopon.pl%2F&ei=TDU_VYfrI4HdUIi1gkA&usg=AFQjCNGbCtWfkk0F5QRSfsWfCRQ_WNNuBg&bvm=bv.91665533,d.bGQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.utylizacjaopon.pl%2F&ei=TDU_VYfrI4HdUIi1gkA&usg=AFQjCNGbCtWfkk0F5QRSfsWfCRQ_WNNuBg&bvm=bv.91665533,d.bGQ


poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17 %  

(wymagany poziom w  roku  2014 - 14%); 

poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych - 100%  

(wymagany poziom w  roku  2014 – 38 

%). 

Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy 

Międzylesie za rok 2014 r. dostępna  jest 

na stronie internetowej  urzędu Miasta i 

Gminy Międzylesie www.miedzylesie.pl - 

zakładka odpady w Gminie Międzylesie 

oraz  bip.miedzylesie.pl – ogłoszenia - 

Publiczny dostępny wykaz danych o 

dokumentach zawierających informację o 

środowisku i jego ochronie. 

 

STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI 

OD 1 LIPCA 2015 r 

 

Obowiązujące obecnie stawki za 

usługę dostawy wody i odbiór nieczystości 

płynnych uchwalone zostały w 

2014r.uchwałą Nr XXXVIII/203/2014 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 

maja 2014 r.  Na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U.z 2006r. Nr 123, poz.858    z późn. 

zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Międzylesiu opracował 

wniosek o zatwierdzenie taryf za wodę 

pobieraną z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia oraz odprowadzanie i 

unieszkodliwianie ścieków w Gminie 

Międzylesie na okres od dnia 1 lipca 

2015r. do 30 czerwca 2016r., który został 

przedłożony burmistrzowi Miasta i Gminy 

Międzylesie w dniu 22.04.2014 r. 

Burmistrz wniosek zweryfikował, 

stwierdzając, iż został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a proponowana zmiana stawek 

uzasadniona jest wzrostem kosztów 

związanych ze świadczeniem tych usług, w 

tym:  

 

 wzrostem zużycia energii 

elektrycznej, materiałów, paliw 

płynnych zaplanowanych zgodnie z 

zapotrzebowaniem 

technologicznym,  

 opłaty na rzecz ochrony 

środowiska,  

 badań laboratoryjnych i 

odczynników niezbędnych do 

utrzymania parametrów 

jakościowych wody 

potwierdzanych badaniami 

prowadzonymi przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kłodzku oraz 

akredytowane laboratorium SGS 

Polska Sp. z o.o. Branża Ochrony 

Środowiska w Pszczynie. 

 wzrostem kosztów remontów, 

napraw i usuwania bieżących 

awarii sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej ze względu na 

szybką dekapitalizację tych 

urządzeń,  

 oraz obowiązkiem ponoszenia opłat 

za zagospodarowanie (utylizację) 

oraz transport ustabilizowanego 

komunalnego osadu ściekowego 

(kod 19 08 05) i skratek 

pościekowych (kod 19 08 01) z 

czyszczalni ścieków. 

 

 



Opłata stała za wodę – 5,90 zł 

Stawka za wodę- 3,45 zł/m³ 

Stawka za ścieki – 4,92 zł/m³ 

Nowe taryfy pozwolą Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Międzylesiu na uzyskanie niezbędnych 

przychodów do zapewnienia zdolności 

produkcyjnej posiadanych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

dostawę wody w sposób ciągły w 

wymaganej ilości i jakości. 

 

 

 

 

Jest takie słowo, słowo jedno, 

przy którym inne słowa bledną. 

Słowo - jak słońce jaśniejące, 

co wszystkie inne słowa gasi. 

Słowo z muzyki i uśmiechu, 

z zapachu kwiatów i nut ptasich. 

Słowo co nigdy nie zawodzi, 

wierne i czułe do ostatka. 

Jedno, jedyne słowo - MATKA! 

(Wanda Chotomska) 

Wszystkim Mamom z okazji ich 

święta, burmistrz Tomasz 

Korczak i przewodniczący Rady 

Miejskiej Jerzy Marcinek 

składają  najserdeczniejsze 

życzenia 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

! 

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), w 

każdy wtorek o godzinie 18.00 odbywają 

się spotkania Grupy Mityngowej AA 

„Wsparcie”, służącej pomocą osobom z 

problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku 

Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie 

było PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 

także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*01.06.2015*15.06.2015*01.07.

2015*15.07.2015*  

POMOC BEZPŁATNA ! 



"WIZYTA" PANI 

KONSTYTUCJI 

     W dniu 3 maja 2015 roku 

obchodziliśmy w Polsce 224. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej 

okazji uczniowie V klasy szkoły 

podstawowej i I klasy gimnazjum z 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

przygotowali uroczystą akademię. 

Przedstawili w atrakcyjny i zrozumiały dla 

wszystkich sposób jak bardzo ważnym 

wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 

3 maja. W trakcie akademii w naszej 

szkole pojawiła się sama Pani Konstytycja. 

Uczniowie odśpiewali na jej cześć m.in. 

"Mazurek Trzeciego Maja", oraz zadawali 

jej pytania dotyczące znaczenia tego 

dokumentu dla Polaków. To była dla nas 

wszystkich wspaniała i "żywa" lekcja 

historii. Uroczystość przygotowali: Halina 

Czerwik, Mariola Bzowa i Sebastian 

Kopeć.  

SUKCES UCZNIÓW 

 W MIĘDZYNARODOWYM  

KONKURSIE 

MATEMATYCZNYM 

 

 Dnia 21.03.2015 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół 

Dzieci  

w Domaszkowie odbył się  

Międzynarodowy Konkurs Kangur 

Matematyczny, w którym wzięło udział 13. 

uczniów klas I – III, 16. uczniów klas IV – 

VI ze szkoły podstawowej oraz  8. 

gimnazjalistów. Uczestnicy konkursu 

zostali przygotowani przez panie: M. 

Stykowską, J.Kensicką, T.Fąfarę oraz 

D.Rzeszutek.  

Z tej grupy uczniów wyróżnienie uzyskali: 

 

1. Aleksandra Czarniecka z kl. 

IV 

2. Krystian Janczak z kl. VI 

3. Kasper Pierzga z kl I 
gimnazjum. 

 

          Wśród wyróżnionych znalazł się 

uczeń z bardzo wysokim wynikiem – 

Krystian Janczak.   Wyróżnieni uczniowie 

zostali przygotowani przez D.Rzeszutek.     

 

INSPEKCJA TRANSPORTU 

DROGOWEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ  

W MIĘDZYLESIU  

 

 

 

20 kwietnia gościliśmy w Zespole 

Szkół w Międzylesiu inspektorów z 

kłodzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego. W 

spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV- 

V Szkoły Podstawowej. Podczas spotkania 

inspektorzy przybliżyli nam specyfikę 

swojej pracy oraz przypomnieli zasady 

bezpieczeństwa na drodze. Po prelekcji 

najmłodsi zapoznali się ze 



specjalistycznym wyposażeniem 

nowoczesnego pojazdu Inspekcji 

Transportu Drogowego, mogli także 

zobaczyć jak działają różnego rodzaju 

przyrządy pomiarowo – kontrolne. Na 

zakończenie spotkania inspektorzy rozdali 

naszym podopiecznym upominki : 

kamizelki odblaskowe, podświetlane 

odblaski, smycze oraz długopisy.  

 

 

Za przeprowadzenie spotkania 

bardzo serdecznie dziękujemy     

 

CO DZIAŁO SIĘ  

W PRZEDSZKOLU  

W MIĘDZYLESIU ??? 

 

MARZEC  

* Dnia 18 marca 2015 r. przedszkole 

odwiedziły dzieci z klas pierwszych 

Zespołu Szkół w Międzylesiu. 

Nauczycielki grup przedszkolnych 

przygotowały dla dzieci warsztaty 

plastyczno – techniczne powiązane  z 

Wielkanocą. Zajęcia odbywały się w 

trzech grupach. Powstały wspaniałe 

zajączki, baranki i kolorowe kurki.  

Po zakończonej pracy absolwenci 

przedszkola chętnie włączyli się do 

wspólnych zabaw ruchowych. Miło nam 

było gościć naszych byłych wychowanków 

w murach przedszkola. 

Dziękujemy nauczycielom Zespołu Szkół, 

pani Lucynie Zielińskiej, Izabeli Juraszek 

i Iwecie Leśniak za współpracę  

w organizowaniu spotkań dzieci. 

 

* Dnia 20.03.2015 dzieci z 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu przywitały po raz kolejny 

Wiosnę. Wiosennym korowodem 

przeszły ulicami od przedszkola przez 

rynek Międzylesia, śpiewając wiosenne 

piosenki i nawołując „Panią Wiosnę”. 

Całemu marszowi przewodziła Marzanna 

wykonana przez rodziców Dawida z grupy 

Tygryski, która symbolicznie spłonęła w 

ognisku. Dodatkową atrakcją witania 

wiosny było zaćmienie słońca. Na placu 

zabaw w przedszkolu dzieci obserwowały 

zjawisko przez przygotowane szkiełka. 

* Z okazji czeskiego Dnia Nauczyciela,  

w dniu 26.03.15r. na terytorium Czech 

odbyło się spotkanie pracowników 

przedszkola z Kralik z pracownikami 

przedszkola z Międzylesia. Choć rozmowy 

przebiegały w obu językach, nie było 

problemu z wzajemnym zrozumieniem.  

W przyjaznej i miłej atmosferze 

spędziłyśmy czas wymieniając się 

doświadczeniem zawodowym i podobnie 

brzmiącymi przyśpiewkami ludowymi. 



* Dnia 27 marca dwie grupy 

przedszkolaków "Wilczki" i "Delfinki" 

wyruszyły na wycieczkę do Wrocławia. 

Po wspaniałej zabawie w sali zabaw 

"Piotruś" miały możliwość obserwacji 

fauny i flory "Czarnego Lądu"  

w Afrykarium. Dzieci widziały foki  

i pingwiny podczas karmienia i ich 

ewolucji w wodzie. Następnie  podziwiały 

piękne ryby i żółwia Stefana w wodnym 

tunelu. Było to ogromne przeżycie.  

Na uśmiechnięte dzieci po powrocie do 

przedszkola czekali juz stęsknieni rodzice.  

Sala zabaw „PIOTRUŚ” 

 

Afrykarium 

 

 

 

* W tym samym dniu w Szkole 

Podstawowej w Kralikach odbyła się 

wystawa dekoracji Wielkanocnych. Dzieci 

wraz z nauczycielami z Samorządowego 

Przedszkola w Międzylesiu przygotowały 

wiele ozdób świątecznych, które zostały 

wyeksponowane na jednym ze stoisk.  

W wystawie tej uczestniczyło wiele 

różnych instytucji takich jak: hotele, 

restauracje, szkoły, przedszkola. Wystawa 

emanowała różnorodnością kolorów, form 

i ciekawych pomysłów. Z wystawy 

wróciliśmy bogatsi o nowe pomysły do 

pracy z dziećmi.  

 

* Grupa dzieci 3-4 letnich ”Pszczółki” oraz 

grupa dzieci 4-5 letnich „Tygryski” 

zaprezentowały swoje umiejętności 

taneczne i wokalne na scenie podczas 

organizowanych w Zespole Szkół w 

Międzylesiu IX Gminnych Zderzeń 

Tradycji Wielkanocnych. Przedszkole  

wystawiło do konkursu Palme 

Wielkanocną, za którą zdobyliśmy 

pierwsze miejsce. Wśród uczestników 

konkursu plastycznego nagrodę zdobyli : 

Maja Cygan, Lena Czubala, Patrycja 

Puzio. 

 

 



KWIECIEŃ 

* Dnia 17.04.2015 r. gościliśmy zespół 

ludzi z Krakowskiego Centrum 

Profilaktyki z przedstawieniem „Kto to 

taki?”. Spektakl pokazał jakie techniki 

stosują oszuści chcąc uśpić czujność 

dziecka i wzbudzić ich zaufanie. 

Uświadomił skutki nieostrożnych 

zachowań dzieci w miejscach publicznych, 

a także jak należy się zachować w 

kontaktach z obcymi. Przekaz pełen 

humoru był jasny i zrozumiały dla dzieci.  

 

 

  

* Dzień 22.04.2015r. obchodzony jest jako 

Światowy Dzień Ziemi. Jak w latach 

poprzednich, tak i w tym roku szkolnym 

wzięliśmy udział w przemarszu 

ekologicznym organizowanym przez 

Zespół Szkół w Międzylesiu promując 

postawy ekologiczne. Dzieci wyposażone 

w transparenty z hasłami i ekologiczne 

wyroby, wraz z uczniami szkoły, 

bezpiecznie przemaszerowały przez 

Międzylesie w eskorcie policji. Na koniec 

przemarszu dzieci puściły w świat balony z 

hasłem popierającym ekologię.   

 

 

 

 

* Dnia 23 kwietnia zorganizowaliśmy 

warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodzin 

pt. „Gmina Międzylesie oczami 

dziecka”.  Dzieci wraz z rodzinami 

wykorzystując różne techniki plastyczne, 

wykonały liczne  prace zawierające ważne 

zabytki naszej gminy. Warsztaty 

rozpoczęły się filmikiem o Międzylesiu, 

który stał się inspiracją do pracy. W czasie 

przerwy goście zostali uraczeni 

poczęstunkiem. Część prac będzie można 

zobaczyć na organizowanych co roku 

Dniach Międzylesia. 

 

MAJ 

* 06.05.2015r. gościliśmy w przedszkolu 

„Człowieka orkiestrę” Wiesława 

Pyzalskiego, odznaczonego wieloma 

nagrodami i wyróżnieniami min. 

Ministerstwa Edukacji Narodowej za 



szczególne zasługi dla szerzenia muzyki. 

Dzieci uczestniczyły w prezentacji 

instrumentów, słuchały utworów muzyki 

poważnej, wykonały improwizacje 

rytmiczne na prostych instrumentach, 

pokazywały fonogestyką i śpiewały 

podstawowe dźwięki gamy.  Dzieci 

wyniosły ze spotkania konkretną wiedzę 

muzyczną i same tworzyły elementy tego 

programu. Spotkanie z profesjonalistą 

wniosło wiele radości. 

„Człowiek orkiestra” 

 

* Dnia 8 maja b.r. dzieci uczestniczyły 

w przedstawieniu "Czarodziejski 

ksylofon". Aktorzy z Wałbrzycha 

rozśmieszyli nie tylko nasze pociechy, ale i 

grono pedagogiczne. Poprzez muzykę 

artyści zabrali nas w niezwykłą podróż 

dookoła świata. Dzieci podziękowały 

gromkimi brawami i uśmiechami na 

twarzach. 

 

 

* Dnia 12.05.2015 r. zorganizowaliśmy 

warsztaty dla dzieci i ich rodzin o tematyce 

pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Gośćmi warsztatów byli strażacy, którzy 

wsparli organizatorów swoją rzetelna 

wiedzą i umiejętnościami wprowadzając w 

temat i komentując odgrywane przez 

rodziców z dziećmi scenki sytuacyjne. 

Warsztaty z pewnością zaowocowały 

konkretną wiedzą o tym jak się zachować 

w trudnych codziennych sytuacjach i jak 

udzielić pierwszej pomocy. Dziękujemy 

strażakom oraz panu burmistrzowi 

Tomaszowi Korczak za przyjęcie 

zaproszenia. 

 

 



WYMIANA MŁODZIEŻY 

MIĘDZYLESIE – LOHNE 

 

 

        W dniach 05.05.2015 do 09.05.2015  

21 uczniów z Zespołu Szkół w 

Międzylesiu gościło u niemieckich rodzin 

w Lohne. To miasto kilka lat temu 

podpisała umowę partnerską z 

Międzylesiem. Wymiana młodzieży jest 

jednym z istotnych punktów tej umowy. W 

czasie takich spotkań młodzież integruje 

się, poznaje system szkolnictwa polskiego 

i niemieckiego,  kulturę i tradycje krajów 

oraz historie miast, z których pochodzimy. 

Przełamujemy także bariery językowe, 

które jak się okazuje nie są aż tak straszne.  

W Lohne zwiedziliśmy Muzeum 

Przemysłu, a w nim wystawę prac  

Pausenwanga, malarza pochodzącego z 

Boboszowa.  

 

 

Pani przewodnik oprowadziła nas po 

ważniejszych zabytkach i ciekawych 

miejscach w mieście. Odbyliśmy 

wycieczkę do uroczego miasta – Bremen. 

Ratusz i katedra to  zabytki, które swoją 

architekturą wzbudziły nasz zachwyt. Tutaj 

też odbyliśmy godzinny rejs statkiem, skąd 

podziwialiśmy panoramę miasta. 

 

 

 

 Jedną z atrakcji w pobliżu Lohne  była 

przejażdżka kolejką wąskotorową po parku 

krajobrazowym zajmującym tereny 

torfowisk. Nasi uczniowie uczestniczyli w 

lekcjach w niemieckim gimnazjum, a 

bieżąca lekcja matematyki  była bardzo 

prosta. Niewątpliwym przeżyciem była 

wizyta w lohńskim ratuszu. Sam pan 

burmistrz przyjął nas w sali posiedzeń rady 

miasta, poświęcił czas na zapoznanie nas z 

historią współczesną miasta, na koniec 

obdarował każdego uczestnika drobnymi 

prezentami 

W ostatnie popołudnie całe rodziny 

niemieckie goszczące nas zebrały się na 

miejscowym stadionie, gdzie 

przygotowano grilla . Niektórzy mieli 

smutne miny, gdyż zdawali sobie sprawę, 

że to już końcówka naszej wizyty. Łzy w 

piątkowy poranek, podczas pożegnania 

świadczą o tym, że w Lohne mamy 



przyjaciół , z którymi trudno się rozstać.Za 

rok zaprosiliśmy ich do siebie. 

Wymiana młodzieży  odbyła się dzięki 

zaangażowaniu nauczycieli:  J. 

Karwowskiej,  W. Broszko, M. 

Włodarczyka, oraz finansowemu wsparciu 

Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu i  

Fundacji Polsko- Niemieckiej. 

 

ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II 

WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

11 maja 2015 roku w Zespole Szkół 

w Międzylesiu odbył się uroczysty apel 

poświęcony 70. rocznicy zakończenia II 

wojny światowej.  Uczniowie przybliżyli 

kolegom najważniejsze wydarzenia z 

tamtych czasów,  oraz zwrócili uwagę na 

bohaterstwo i patriotyzm Polaków 

uczestniczących w wojnie.  Program 

artystyczny obejmował również pieśni 

patriotyczne wykonane przez zespół 

wokalno – muzyczny pod kierownictwem 

Doroty Bieleckiej i Ryszarda Pasternaka. 

Apel przygotowały Irena Trytek i Monika 

Kulbaka. 

 

 

 

PIERWSZY GMINNY 

KONKURS JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„I’M GOING TO OXFORD” 

 

 

 

30 kwietnia 2015r. w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Domaszkowie odbył się Pierwszy Gminny 

Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów 

klas IV pt. „I’m going to Oxford”. 

Głównymi celami konkursu było 

zwiększenie motywacji do nauki języka 

angielskiego oraz integracja środowiska 

uczniowskiego na terenie Gminy 

Międzylesie. W konkursie wzięło udział 

21. uczniów kl. IV. Bezkonkurencyjnie, 

pierwsze miejsce zdobył uczeń Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu Maciej 

Rycombel uzyskując aż 81 punktów. 

Niespodziewanych emocji dostarczyło nam 

dwoje uczniów ze szkoły w Domaszkowie, 

którzy uzyskali po 73 punkty i musieli 

stoczyć jeszcze jedną walkę w ustnej 

dogrywce. Po rundzie trzech dodatkowych 

pytań zwyciężyła Weronika Lubczyńska, a 

na trzecim miejscu uplasował się Sebastian 

Socha. Wyróżnienia za najlepszą 



wypowiedź pisemną otrzymali Filip 

Ziemianek i Nicoll Adamek.  

 

 

Nagrody za pierwsze trzy miejsca 

oraz dwa wyróżnienia ufundowane zostały 

przez wydawnictwo Oxford University 

Press, natomiast słowniki planszowe, 

dyplomy oraz poczęstunek w czasie obrad 

jury dla wszystkich uczestników konkursu 

przez gminę Międzylesie. 

Zwycięzcom i wszystkim 

uczestnikom konkursu jeszcze raz gorąco 

gratulujemy, a sponsorom serdecznie 

dziękujemy. 

MŁODZI ZAGŁOSOWALI 

30 kwietnia 2015 roku uczniowie 

Samorządowego Gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie wzięli udział w  

młodzieżowych wyborach prezydenckich. 

To jedno z działań jakie nasi uczniowie 

realizują w ramach akcji "Młodzi głosują", 

zorganizowanej przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, w której bierze udział 

ponad 1500 szkół.  

 

 

 

Dzięki tej szkolnej symulacji 

wyborów młodzież mogła wyrazić własne 

zdanie, a także poznać mechanizmy 

wyborcze i formę głosowania.  

 

WYCIECZKA DO SREBRNEJ 

GÓRY I BARDA ŚLĄSKIEGO 

UCZNIÓW 

Z ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO  

IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W 

DOMASZKOWIE 

 

W dniu 18.04.2015r. chętni 

członkowie ze Szkolnego Koła 

Krajoznawczo Turystycznego wzięli udział 

w wycieczce do Srebrnej Góry i Barda 

Śląskiego, pod opieką Bożeny Gałuszy. W 

Srebrnej Górze uczestnicy zwiedzali 

twierdzę. Mogliśmy zobaczyć dawne 

fortyfikacje obronne, stroje i broń  oraz 

dowiedzieć się jak dawniej broniono 

ważnych miejsc.   

W Bardzie Śląskim obejrzeliśmy kościół, 

ruchomą  szopkę i  Muzeum Sakralne, w 

którym znajdują się obrazy, rzeźby, szaty i 

naczynia liturgiczne. 

 



 

Wycieczka była bardzo pouczająca oraz 

wesoła. Mieliśmy przewodnika pełnego 

humoru i zabawnych żartów. Wszyscy 

powrócili bardzo zadowoleni. 

III MIĘDZYGMINNY 

KONKURS   

„Z BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ” 

 

 6 maja 2015 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się, w ramach 

obchodów „Dni Europejskich”, III 

Międzygminny Konkurs kl. IV „Z baśnią 

przez Europę”. W konkursie wzięły udział 

3- osobowe zespoły uczniów (najlepszych 

w etapie szkolnym) z SSP w 

Domaszkowie, ze Szkoły Podstawowej Nr 

2 w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespołu Szkół w 

Wilkanowie i z SSP w Międzylesiu. 

Uczestnicy rozwiązywali 6 zadań  

zamkniętych o różnym stopniu  trudności, 

oraz odpowiadali ustnie na trzy pytania 

dotyczące znajomości treści baśni 

najsłynniejszych baśniopisarzy 

europejskich: Hansa  Christiana 

Andersena, braci Grimm i Charlesa 

Perraulta oraz polskich. Poziom wiedzy 

uczestników konkursu był bardzo wysoki. 

 

 

 

W konkursie zwyciężył 

Przemysław Kulbaka z SSP w 

Międzylesiu, drugie miejsce zajęła 

Weronika Lubczyńska z SSP w 

Domaszkowie, a miejsce trzecie przypadło 

Małgorzacie Prasał ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Zespołowo pierwsze miejsce zajęła Szkoła 

Podstawowa w Zespole Szkół w 

Wilkanowie, drugie Szkoła Podstawowa nr 

2 w Bystrzycy Kłodzkiej, trzecie SSP w 

Międzylesiu, a czwarte SSP w 

Domaszkowie. 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz 

nagrody książkowe, a wszyscy pozostali 

uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. 

Konkurs przygotowała Maria 

Wikiera. 

 



 

 

KOLEJNA TABLICA 

INTERAKTYWNA  

W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM  

W DOMASZKOWIE 

 

 

 

W kwietnia 2015r. Alicja 

Jakubczak dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Domaszkowie przy 

wsparciu Rady Rodziców oraz Rady 

Sołeckiej w Domaszkowie, zakupiła do 

Szkoły Podstawowej bardzo nowoczesną 

pomoc naukową jaką jest tablica 

interaktywna. 

Tablica interaktywna nie jest urządzeniem 

samodzielnym. Funkcjonuje w zestawieniu 

z projektorem i laptopem z dostępem do 

internetu. 

Lekcje na których wykorzystywane 

są multimedia są o wiele ciekawsze i 

atrakcyjniejsze dla uczniów.  Dostrzegane 

jest większe zainteresowanie uczniów, 

lepsze zrozumienie poznawanych 

problemów i faktów. Wykorzystywanie 

tablicy interaktywnej podczas lekcji 

pozwala na równoległe oddziaływanie na 

wiele zmysłów co daje wymierne efekty w 

szybkim i efektywniejszym przyswajaniu 

wiedzy. Obrazy i grafika pomagają 

wzrokowcom lepiej wyrazić i zrozumieć 

przerabiany materiał. Na lekcjach na 

których wykorzystywana jest tablica 

interaktywna, dzięki zwiększonemu 

zaangażowaniu uczniowie lepiej chłoną 

wiedzę. Bardziej angażują się w 

rozwiązywanie zadań mając z tego radość.  

Różne urządzenia elektroniczne 

stają się częścią naszej codzienności. 

Wśród wielu dostępnych pomocy 

dydaktycznych tablica interaktywna na 

pewno wyprzedza inne pod względem 

atrakcyjności użytkowania.  

Ta tablica służy przede wszystkim 

uczniom klas I-III.  

 

 

 

 



SUKCESY  

W KONKURSACH 

 

17.04.2015r. uczniowie: Weronika 

Lubczyńska, Wiktoria Drzewiecka, 

Gabriela Miśków, Diana Serafinowicz, 

Karolina Góźdź i Krystian Janczak 

reprezentowali Samorządową Szkołę 

Podstawową z Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie w XI edycji Gminnego 

Konkursu Ortograficznego, który odbył się 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Najlepiej zaprezentowała swoje 

umiejętności ortograficzne uczennica klasy 

czwartej Weronika Lubczyńska. Zajęła w 

kategorii uczniów klas IV – IV miejsce.  

Drużyna z klasy czwartej w 

składzie: Weronika Lubczyńska, Wiktoria 

Drzewiecka i Jakub Jadwisieńczak, zajęła I 

miejsce w drugiej edycji Międzygminnego 

Konkursu Czytelniczego pt.: „Przyjaciel”, 

który odbył się 24.04.2015r. w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Drużyna wykazała się doskonałą 

znajomością powieści: „Akademia Pana 

Kleksa” J. Brzechwy, „Ania z Zielonego 

Wzgórza” L. M. Montgomery, 

„Niekończąca się historia” M. Ende, ich 

filmowymi adaptacjami oraz zdolnościami 

plastycznymi. Uczniów przygotowała p. H. 

Czerwik. 

W kwietniu, jak co roku, odbyły się 

w Bystrzycy Kłodzkiej konkursy 

przedmiotowe dla uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej. 17 kwietnia w 

Gminnym Konkursie Ortograficznym 

„Mistrz Ortografii” organizowanym przez 

SP1 w Bystrzycy Kłodzkiej wzięło udział 

6 uczniów z klas II-III. Miłosz Węgrecki z 

kl. II uzyskał V miejsce .  

Tydzień później- 24 kwietnia w X 

Edycji Gminnego Konkursu 

Matematycznego „Wiosenne liczenie” 

organizowanej przez SP nr 2 wzięło udział 

18 uczniów klas I-III. Miłosz Węgrecki 

uzyskał II miejsce w kategorii klas II.  

Michał Jóźwiak uzyskał II miejsce  w 

kategorii klas III.  W kategorii klas 

pierwszych IV miejsce zdobyła Agnieszka 

Mrożek.   

Gratulujemy sukcesów ! 

 

SUKCES WERONIKI 

 

 

 

Weronika Lubczyńska – uczennica klasy 

IV Samorządowej Szkoły Podstawowej  w 

Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

odniosła sukces  w III Międzygminnym 

Konkursie: „Z baśnią przez Europę”, który 

odbył się 6 maja 2015r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu – zajęła II miejsce. Drużyna, 

w skład której wraz z Weroniką weszły: 

Aleksandra Czarniecka i Roksana 

Jadwisieńczak z klasy IV, zajęła IV 

miejsce. Weronika przywiozła z 

Międzylesia dyplom laureata i nagrodę 

książkową, a dziewczęta – dyplomy 



uczestnictwa, nagrody książkowe oraz 

dyplom dla drużyny.  Uczestników 

przygotowała p. H. Czerwik.   

Gratulujemy! 

 

CENNA  AKCJA 

Rada Sołecka wsi Pisary zwróciła 

się z prośbą do Nadleśnictwa Międzylesie 

o pomoc w zorganizowaniu akcji pod 

tytułem ''Budki lęgowe dla ptaków''. Pod 

koniec kwietnia odbyły się dwa spotkania 

z młodzieżą i dziećmi w pisarskiej 

świetlicy. Z ramienia nadleśnictwa  Pan 

Mariusz Kępa poprowadził prelekcję na 

temat naszych rodzimych ptaków. 

Przywiózł ze sobą budki  lęgowe. 

 

 

 

 Były to budki dla małych i 

większych ptaków oraz dla nietoperzy. 

Dzieci je pomalowały i ponumerowały. 

Tak przygotowane domki  powiesiliśmy z 

Panem leśniczym wzdłuż całych Pisar. 

Aby zwabić ptaki, przy każdej budce 

zostawiliśmy dla nich karmę. Będziemy 

obserwować jakie ptaki w nich 

zamieszkały. Dziękujemy Nadleśnictwu 

Międzylesie i Panu Mariuszowi Kępie  za 

organizację  licząc na owocną współpracę .   

Dzieci, Sołtys i Rada Sołecka z 

Pisar 

 

                                                                                                         

TRZECI SEZON „KORONY 

MIĘDZYLESIA” ROZPOCZĘTY 

W sobotę 25 kwietnia 2015 na 

pierwszy etap (od początku 15.) imprezy 

rowerowej Up Hill dla Każdego „Korona 

Międzylesia” wyruszyła rekordowa liczba 

19. uczestników, w tym, po raz pierwszy, 

aż 5 kobiet, którzy pokonali trasę z Roztok 

do Gajnika – 3,8 km oraz 60 m różnicy 

wzniesień. Łącznie w imprezie wzięło 

udział 27 osób – startujących wraz z 

osobami towarzyszącymi, obsługą Up 

Hillu, pomocą przedmedyczną. To bardzo 

dobry początek, który daje nam, 

organizatorom, olbrzymią energię do 



działania. Liczymy, że kolejne etapy, a 

będzie ich jeszcze sześć, przyciągną 

równie dużo uczestników.  

 

 

Do osób, które lubią jeździć 

rowerem i chcą przemierzać z nami trasy 

„Korony”, ale czują się mniej 

wytrenowane, kierujemy drobną 

modyfikację – proponujemy, aby 

wyruszyły na kolejną trasę na 30 minut 

przed startem pierwszego zawodnika. 

Może się okazać, że gdy on dotrze do mety 

one już będą mogły go oklaskiwać i 

kibicować mu.  

 

 

Ci, którzy potrzebują więcej 

adrenaliny, lubią czuć to napięcie 

przedstartowe i ducha rywalizacji 

sportowej, zgodnie z regulaminem 

imprezy, na trasę wyruszają co minutę i we 

własnym tempie oraz po własny wynik 

zmierzają do mety. Przypominamy, że nie 

ma żadnego znaczenia, czy w drodze na 

szczyt wzniesienia zrobią sobie małą 

przerwę lub podprowadzą rower. Każdy, 

kto wyrusza na trasę z nami już jest 

zwycięzcą i każdego równie gorącymi 

brawami witamy na mecie. Najcenniejsze 

w „Koronie Międzylesia” są: poprawa 

zdrowia i samopoczucia; wyzwalanie 

endorfin, niepowtarzalna, przyjazna 

atmosfera tworzona przez wszystkich 

uczestników. 

 

MEMORIAŁ PAMIĘCI 

TWÓRCY MIĘDZYLESKIEGO 

SPORTU 

 

W dniu 09.05.2015 odbył się turniej 

o Memoriał Władysława Werona w tenisie 

stołowym. W zawodach wzięło udział 20. 

zawodników z Jelcza, Wrocławia, 

Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka i Stronia 

Śląskiego. 1miejsce zajął Jakub Załuski z 

Wrocławia, 2 Anna Węgrzyn ze Stronia 

Śląskiego, 3 Rafał Kownacki 

reprezentujący Jelcz-Laskowice. Nagrodę 

Fair Play zdobył Jan Słowik z Bystrzycy 

Kłodzkiej. Zwycięscy zawodnicy 

otrzymali dyplomy, medale, puchary, oraz 

za zdobycie 1 miejsca nagrodę pieniężną. 

Sponsorem wszystkich nagród był Piotr 

Weron. 

 

TURNIEJ MŁODYCH 

TENISISTÓW  STOŁOWYCH 

26.04.2015 rozegrano VIII 

finałowy turniej tenisa stołowego 

młodzieży MLKS SUDETY Międzylesie. 

Po bardzo wyrównanych meczach 

zwyciężył Krzysztof Sobota, a kolejne 



miejsca zajęli : 2 Dominik Rzeszutek, 3 

Kacper  Bzowy, 4 Oliwia Neter, 5 Mateusz 

Gackowski, 6 Bartosz Bzowy, 7 Dawid 

Dudek, 8 Sebastian Halczyk, 9 Wacław 

Kukla, 10 Emil Bilicki, 11 Klaudia Jancza, 

12 Gustaw Oppeln-Bronikowski. W 

otwarciu i zakończeniu turnieju udział 

wzięli  zaproszeni goście : przewodniczący 

Rady Miejskiej Międzylesia Jerzy 

Marcinek, prezes MLKS Jerzy Błażejewski 

i sponsor turnieju kolega Grzegorz Kantor. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody 

dyplomy i medale. 

 

TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO O PUCHAR 

BURMISTRZA 

 

1.05.2015 rozegrano turniej tenisa 

stołowego o „Puchar Burmistrza 

Międzylesia”. Uczestniczyła w nim 

rekordowa ilość zawodników, bo aż 35. 

Oprócz międzylesian mieliśmy okazję 

zobaczyć zawodników  z Jelcza-Laskowic, 

Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Stronia 

Śląskiego, a także Czech.   

Poszczególne miejsca zajęli : 1 

Radosław Kownacki, 2 Radosław 

Malinowski obaj  z Jelcza-Laskowic, 3 

Anna Węgrzyn, 4 Katarzyna Węgrzyn, 

obie zawodniczki ze Stronia Śląskiego. 

Zawodnicy z pierwszej trójki otrzymali 

puchary, medale i dyplomy. Nagrodą „Fair 

Play” uhonorowano Antoniego Słowika z 

Wałbrzycha. 

 

 

 

XIV TURNIEJ PIŁKARSKICH 

"6" 

 

WYNIKI XIV TURNIEJU 

PIŁKARSKICH "6" KTÓRY ODBYŁ 

SIĘ 1 MAJA 2015 

1. MIEJSCE - WILKI KAMIEŃCZYK 

* 2. - FC PALESTYNA* 3.  - TAMIR 

BYSTRZYCA KŁODZKA* 4. - 

SOŁTYS SMRECZYNA* 5. - ZDEL 

MIĘDZYLESIE 

 

*KRÓL STRZELCÓW - GRZEGORZ 

KOROTUSZ  

* FAIR PLAY - SŁAWOMIR 

RATUSZNIAK 

 * NAJLEPSZY BRAMKARZ - 

STANISŁAW SZURA 

 

MAJÓWKA Z „MOJĄ 

DWUNASTKĄ” 

 

Słowo się rzekło – kontynuujemy 

nasze comiesięczne spotkania marszowo-



biegowe i 31. „Dwunastka” z udziałem 14. 

osób już za nami. W sobotę 2 maja 2015 

na międzyleskim stadionie, przy 

tradycyjnie sprzyjającej pogodzie, razem 

pokonaliśmy 18.900 m.  

Rekordzistą dnia został reprezentant OSP 

w Międzylesiu Kamil Gnitecki, który w 12 

minut przebiegł 2.500 m. 

 

 

Dzisiejszą imprezę zdominowali 

mniejsi i więksi mężczyźni. Jedynie cztery 

panie dzielnie broniły honoru płci pięknej. 

Podczas zakończenia imprezy w 

hallu basenu wszyscy otrzymali kolejny 

wpis do paszportu ”MD” lub certyfikat 

potwierdzający uczestnictwo i osiągnięty 

rezultat. Umówiliśmy się także na kolejne 

spotkanie, które będzie mieć miejsce na 

stadionie w sobotę 6 czerwca 2015. Start o 

godz. 10.00. Zapisy od 9.30. Wszystkich 

serdecznie zapraszamy. Dwanaście minut 

dla zdrowia to dobry początek, aby znaleźć 

czas na rekreację ruchową. 

MLKS Sudety Międzylesie 

„GÓRSKA PERŁA” W NOWEJ 

WSI ZDOBYTA PRZEZ 

ROWERZYSTÓW 

Sobotnie przedpołudnie 23 maja 

2015. Przy „Orliku” od 9.15 zbierają się 

uczestnicy II etapu tegorocznego sezonu 

„Korony Międzylesia” z Domaszkowa do 

Nowej Wsi.  

 

 

Uzbierała się nas 18-tka gotowa do 

pokonania trasy 7,3 km z różnicą 

wzniesień 265 m. Dotarcie do mety przy 

ośrodku wypoczynkowym „Górska Perła” 

wymagało pewnego wysiłku, ale każdy z 

dumą przekroczył jej kwiatową linię 

witany brawami tych, którzy wcześniej tu 

dotarli.  

 

 

 

Zmęczenie towarzyszące 

podjazdowi jest nieodłącznym elementem 

tej radości, którą uczestnicy czerpią z 



udziału w naszej imprezie rowerowej i ze 

spotkania w wyjątkowym gronie osób 

stawiających na aktywność ruchową. Tu 

każda nowa osoba witana jest z otwartymi 

ramionami i poczuje, jakby od zawsze z 

nami była. Warto przypomnieć, że 

dzisiejszy etap był 16-tym od momentu 

powstania imprezy, a do chwili obecnej 

przynajmniej raz wystartowały w niej 53 

osoby, a na listach startowych zapisano 

165 osób.  

Końcowa część imprezy z wręczaniem 

Paszportów odbyła się w atmosferze 

pikniku przy ognisku zorganizowanym na 

terenie ośrodka, dzięki uprzejmości 

Gospodarza „Górskiej Perły”, któremu 

serdecznie dziękujemy za gościnę. 

Wkrótce III etap „Korony Międzylesia”. 

Startujemy 20 czerwca 2015 o 10.01 w 

Długopolu Górnym w pobliżu 

skrzyżowania w kierunkach Różanka,  

Roztoki, Domaszków. Trasa będzie wiodła 

przez wieś Różanka w kierunku 

Niemojowa. Do pokonania 7,7 km i 230 m. 

różnicy wzniesień. Meta na 

przewyższeniu, w którym droga krzyżuje 

się z żółtym szlakiem turystycznym. Biuro 

imprezy czynne od 9.15. Startujemy 

niezależnie od warunków atmosferycznych. 

Wyniki korony: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Czas 

1.  
Grzegorz Smoleń 18’17’’ 

2.  
Dominik Smoleń 19’50’’ 

3.  
Sławomir Ratuszniak 22’34’’ 

4.  
Tomasz Tur 22’53’’ 

5.  
Jakub Karmelita 23’09’’ 

6.  
Jakub Wojtczak 24’21’’ 

7.  
RafałMajewski 24’29’’ 

8.  
Iwona Faron 27’38’’ 

9.  
Józef Grabowski 28’59’’ 

10.  
Józef Tomaka 29’30’’ 

11.  
Michał Gliński 30’47’’ 

12.  
Katarzyna Grzybowska - 

Kania 
33’58’’ 

13.  
Wojciech Kaszewski 35’32’’ 

14.  
Tomasz Faron 37’57’’ 

15.  
Marek Gliński 38’04’’ 

16.  
Kazimierz Szafrański 39’56’’ 

17.  
Ksawery Faron 40’56’’ 

18.  
Barbara Faron 48’28’’ 



STOWARZYSZENIE  „MIĘDZYLESIE 

RAZEM”, PRACOWNICY SZKOŁY 

i  RADA RODZICÓW działająca przy 

Zespole Szkół w Międzylesiu 

 

organizują festyn pod hasłem: 
 

 
Należy przygotować strój jaskiniowca. 

 

30 maja 2015 r. 

godz. 1400 -1700  

boisko i plac zabaw 

Zespołu Szkół w 

Międzylesiu 

(w razie niepogody 

impreza zostanie 

przeniesiona do budynku 

szkolnego) 

 

 Konkurs na najlepsze 

przebranie 

 Gry i zabawy, 

trampolina, chusta 

animacyjna 

 Domowe ciasta, gofry, 

popcorn, wata cukrowa, 

napoje 

 Kiełbasa z grilla, 

słodycze, owoce (za 

darmo) 

 Turniej strażacki 

  

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  

wwsszzyyssttkkiiee  ddzziieeccii  

zz  MMiięęddzzyylleessiiaa  ii  ookkoolliiccyy  

wwrraazz  zz  rrooddzziiccaammii!!  

 

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

W ramach Dni Międzylesia 12-

14.06.2015r. 

 zapraszamy na: 

 

 



 

 

 



 



 


