
 
 

 

 



ROZMOWA  Z  JANUSZEM  BAŃKOWSKIM   

SOŁTYSEM  WSI  SMRECZYNA,  

GOSPODARZA  TEGOROCZNYCH  GMINNYCH DOŻYNEK 
 

Odpoczął pan już po dożynkowych „szaleństwach” ? 

    W tej chwili już tak, zakończyłem rozliczanie, sprzątanie, głowa spokojna... 

 

Ile czasu trzeba, by zorganizować tak dużą uroczystość ? Od kiedy zaczęła się 

organizacja gminnego święta plonów ? 

Sama organizacja to okres dwóch ostatnich miesięcy, ale już  po przyznaniu dożynek w 

2014 roku od razu zabraliśmy się do pracy, wszystko musiało być dokładnie zaplanowane.  

 

Czy mieszkańcy wsi solidarnie pracowali przy organizacji dożynek ? 

    W naszej miejscowość mieszka dwieście osób, a przy organizacji pracowała jedna 

trzecia mieszkańców więc mogę śmiało odpowiedzieć, że tak. Bardzo rzadko się zdarza takie 

zaangażowanie.  

 

Organizacja tak dużej gminnej uroczystości to niebywały wysiłek fizyczny, ale i 

logistyczny. Kto u pana najbardziej  napracował się na końcowy, niewątpliwy sukces ? 

Musiałbym wymienić wszystkie osoby, które pracowały przy organizacji dożynek 

(prawie siedemdziesiąt osób) jedni pracowali mniej, drudzy więcej. Dla mnie  liczy się nie 

tylko końcowy efekt, ale również integracja mieszkańców jest bardzo  ważna,  a ta wypadła 

wzorcowo. Żartobliwie mówiąc  jeśli bym kogoś wyróżnił to mógłbym zakłócić spokój na wsi. 

Niebawem musieli byśmy zmienić nazwę miejscowości na Krużewniki- wieś Kargula i 

Pawlaka.  

 

Gości na dożynkach nie brakowało, starczyło rozejrzeć się po parkingach. Ile trzeba 

było przygotować jedzenia – np. przepysznych pierogów i ciasta, by starczyło dla 

wszystkich ? I kto te wszystkie smakołyki przygotował ? 

Tak, wszystkie dania były pyszne, a przygotowywały je nasze Panie z koleżankami z 

Międzylesia, pierogów nalepiły blisko cztery tysiące szt. Zupy ugotował mój brat Wiktor, a 

część ciast upiekli mieszkańcy sąsiednich sołectw. Hitem kulinarnym na naszych festynach 

jest karczek duszony w piwie. Bardzo dożo osób specjalnie przyjeżdża dla tego specjału- 

niebo w gębie. 

 

Z kim z przyjezdnych na dożynki bym nie rozmawiał, to chwalił on organizację 

imprezy, znaczną ilość miejsc parkingowych i przemiłą i sprawną obsługę. Jak wieś 

przyjmuje te pochwały ? 

Bardzo dziękujemy, jak już wspomniałem wszystko musiało być wcześniej dokładnie 

zaplanowane. Taka wielka impreza jaką są Dożynki Gminne  musi mieć wystarczającą ilość 

miejsc parkingowych, co w dzisiejszych czasach jest niezbędne dla zachowania 

bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o obsługę to mieszkańcy Smreczyny z natury są bardzo mili.   

 

A teraz trochę o sprawach bardziej „przyziemnych”. Jak długo pełni pan funkcję 

sołtysa Smreczyny ? 

Funkcję sołtysa wioski pełnię od 2006 roku. 

 

Co takiego właściwie robi sołtys ? 

To jest bardzo proste pytanie, ale odpowiedzi nie da się udzielić skrótowo. Postaram 

się odpowiedzieć w miarę czytelnie. Posługując się tekstem statutu sołectwa, należałoby 



zacząć od tego jakie sołtys ma kompetencje i obowiązki. Otóż obowiązkiem sołtysa jest dbanie 

o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego mieszkańców, a także zwoływanie zebrań wiejskich, 

zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego i 

rady gminy, wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie 

gospodarki i warunków życia w sołectwie, reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz, uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez burmistrza, 

pobieranie podatków i opłat lokalnych. Jak widać sprawowanie funkcji sołtysa jest bardzo 

wymagającym zajęciem. 

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś ? Co w Smreczynie obecnie jest 

najpilniejsze do wykonania ? 

Z mojego punktu widzenia największym problemem jest brak chodnika wzdłuż drogi 

krajowej. Latem to pół biedy, ale zimą jest bardzo źle. Odbojnice umieszczone wzdłuż jezdni 

blokują śnieg, który zalega na poboczu. Piesi przemieszczają się niekiedy rowem.  

Pisałem w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale odbiło 

się to bez większego echa. Mam tylko nadzieję, że nikt nie zginie zanim rozwiążą ten problem.  

 

Jak wygląda współpraca sołtysa z Urzędem Miasta i Gminy w Międzylesiu ?  

Skrótowo powiem tak:  

      Jeśli chodzi o poszczególne referaty, z którymi jako sołtys współpracuje na bieżąco, to 

muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobra współpraca, ludzie są kulturalni, grzeczni, oczekują 

tego samego. To mi bardzo odpowiada.  

      Jeśli chodzi o współpracę z Radą Miasta z jej przewodniczącym, z radnymi, to też bardzo 

dobrze się rozumiemy - odnoszę pozytywne wrażenie. Wiem, że w zadanym pytaniu oczekuje 

pan informacji odnośnie współpracy z panem Burmistrzem Tomaszem Korczakiem - 

odpowiem tak: bardzo dobra współpraca, ale nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej.     

 

Każda wieś potrzebuje różnych inwestycji. Co znajduje się w marzeniach, planach 

inwestycyjnych Smreczyny ? 

Na pewno remont dróg gminnych, wybudowanie kanalizacji, wodociągu - dużo mogę 

wymieniać. Ludzie mieszkający w miastach mają to wszystko zapewnione, a my? 

 

Co chciałaby pan zmienić w Smreczynie ? 

Okres ostatnich lat pokazuje jak bardzo zmieniła się nasza wieś na lepsze. Duża 

zasługa to fundusz sołecki, dzięki tym środkom wioski mogą planować nieduże inwestycje, 

które wpływają na pozytywne zmiany. Ja też mam w planie kilka pomysłów co jeszcze można  

zmienić, ale pozwoli pan że zanim je ujawnię, najpierw skonsultuje je z mieszkańcami.  

 

Jakie marzenia ma sołtys Smreczyny na przyszłość ? 

Marzeń mam bardzo dużo, ale największym moim marzeniem jest obwodnica 

Smreczyny i Międzylesia.  W latach osiemdziesiątych plany takie były robione, szkoda tylko, 

że do dziś niezrealizowane. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się naszych ulic bez tirów…  

 

 

Chciałbym  na łamach informatora serdecznie podziękować,  

mieszkańcom wsi Smreczyna oraz ludziom dobrej woli  którzy  pomogli w 

zorganizowaniu Dożynek Gminnych 2015  w Smreczynie. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję… 
 

Dziękuję za rozmowę 



X SESJA RADY MIEJSKIEJ 

 W MIĘDZYLESIU 

 
8 września 2015 r.  odbyła się 

dziesiąta sesja Rady Miejskiej Międzylesia 

w proponowanym  porządku obrad znalazły 

się następujące projekty uchwał : 
 

1/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 

125 o pow. 0,8000 ha, obręb Różanka 12, 

12 A. 
2/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej nr 152/3                     

o pow. 0,0700 ha obręb Smreczyna.  

3/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezbudowanej nr 

119/2    o pow. 0,0898 ha, obręb Roztoki. 

4/ zmian w budżecie gminy na rok 2015,   

5/ udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na  

zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni 

drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława  

Chrobrego w Międzylesiu”. 

Zainteresowanych szczegółowym 

przebiegiem sesji zapraszamy na 

internetową stronę gminy 

www.miedzylesie.pl, zakładka BIP po czym 

zakładka Rada Miejska 

 

POWOŁANIE  KOMISJI DO  

SPRAW  SKUTKÓW  SUSZY 

 

 
 

Informujemy, że Wojewoda 

Dolnośląski zarządzeniem nr 459 z dnia 07 

września 2015 r. powołał Gminną Komisję 

do spraw szacowania szkód w 

gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnych, 

znajdujących się na obszarach dotkniętych 

suszą na terenie Gminy Międzylesie. 

Osoby fizyczne i prawne winny 

składać do sekretariatu Urzędu Miasta i 

Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 

wnioski  wraz z oświadczeniami, które są 

dostępne na stronie internetowej 

www.miedzylesie.pl  lub w pokoju nr  17 

Urzędu. Sprawę prowadzi Anna Kulbaka 

przewodnicząca komisji. 
 

SZKODY W LASACH 

GMINNYCH 

 

 
 

W wyniku huraganu z dnia 

8.07.2015 roku zostało uszkodzonych około 

30 ha lasów gminnych na terenie wsi: 

Smreczyna, Pisary, Boboszów, Jodłów, 

Kamieńczyk. Potężne wiatry uszkodziły, 

bądź też całkowicie zniszczyły ok. 1.000 m3 

drewna. 

W chwili obecnej trwają prace 

polegające na usuwaniu uszkodzonych i 

powalonych drzew. W miejscowości 

Smreczyna trzeba usunąć 100% drzew z 

powierzchni 1 ha. Cześć pozyskanego 

drewna zostanie przekazana osobom, 

których budynki ucierpiały w wyniku 

nieszczęścia. Reszta drewna wykorzystana 

będzie na remonty gminnych mostów i 

kładek drewnianych. 

Usunięcie szkód skutkować będzie 

w najbliższych latach koniecznością 

zalesienia gruntów, tak aby podtrzymać 

ciągłość drzewostanów i nie dopuścić do 

zmniejszenia się powierzchni lasów. 

http://www.miedzylesie.pl/
http://www.miedzylesie.pl/


 

KOLEJNE  DROGI   

DO  REMONTU 

 
We wrześniu rozpoczną się prace 

remontowe kolejnych odcinków dróg 

gminnych, remont obejmie drogę gminną nr 

119964D w km 0+113+0+498 na dz. nr 224 

cz. w Domaszkowie, drogę gminną na dz. 

nr 209 cz. w Pisarach w km 0+000-0+240 

oraz infrastrukturę drogową w ulicy 

Szarych Szeregów na dz. nr 483 cz. w 

Międzylesiu w km 0+040-0+090 (zjazd z 

drogi krajowej nr 33). 

Roboty wykona Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST 

Sp. z o.o. z/s w Kłodzku.  Planowany termin 

zakończenia zadania wyznaczono na dzień 

30 października br. Realizacja 

przedsięwzięcia jest możliwa dzięki 

wsparciu ze środków rezerwy celowej 

budżetu  państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  

Dzięki pozyskaniu środków 

finansowych z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego,  w ramach programu 

Odnowa Dolnośląskiej Wsi, do połowy 

października br., wyremontowana zostanie 

cześć chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa 

Polskiego w Międzylesiu na dz. nr 517 dr. 

Wykonawcą robót będzie Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Międzylesiu.  

 

PRACE PUBLICZNE 

 
 W ramach prac publicznych na 

terenie Gminy wykonano intensywne prace 

polegające na przywróceniu porządku 

i stanu sprzed lipcowej nawałnicy. Ponadto 

w celu poprawy dostępności i dojazdu do 

posiadłości oraz działek położonych przy 

drogach gminnych przeprowadzono 

utwardzanie, profilowanie i odwadnianie 

dróg m. in. w Roztokach, Gniewoszowie 

i Różance. W Lesicy w ramach programu 

„Bezrobotni dla gospodarki wodnej 

i ochrony przeciwpowodziowej” dokonano 

melioracji rzeki Lesica. W Różance, 

Pisarach i Goworowie wymieniono 

uszkodzone i grożące zawaleniem 

drewniane mosty umożliwiające dojazd do 

posesji mieszkańców. 

 

 
 

 W Długopolu Górnym, Boboszowie 

i Roztokach zastąpiono łącznie 5 

przepustów. W Szklarni oznakowano nowy 

przystanek autobusowy, z którego 

korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły. 

Przed referendum wykoszono trawę 

i wykonano drobne naprawy przy lokalach 

wyborczych.  

 
 

Natomiast w Międzylesiu 

zrealizowano następujące zadania:  

– naprawa placu zabaw przy Zespole Szkół, 

– prace porządkowe przy Domach Tkaczy, 



– modernizacja przyczółków przy ul. 

Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

– wykoszenie i odkrzaczenie przy ul. 

Lipowej, Sportowej, Osiedle, Kościelnej, 

Granicznej, Wojska Polskiego, Szarych 

Szeregów, Mickiewicza, Sobieskiego 

i Szkolnej. 

Pozostałe prace: 

– poszerzenie wyjazdu przy OSP 

w Domaszkowie, 

– wykoszenie i odkrzaczenie działek 

gminnych przeznaczonych do sprzedaży, 

– wykoszenie i odkrzaczenie drogi gminnej 

w Boboszowie (zjazd w kierunku posesji nr 

5), 

– pomoc w organizacji Gminnych Dożynek 

w Smreczynie. 

 

FUNDUSZ  SOŁECKI 
 

Informujemy, że od 01 lipca 2015 r. 

został uruchomiony Fundusz Sołecki na 

2015 r.. Do dzisiaj wnioski  złożyło 13 

sołectw: Boboszów, Długopole Górne, 

Domaszków, Gniewoszów, Goworów, 

Kamieńczyk, Michałowice, Międzylesie, 

Nagodzice, Pisary, Roztoki, Smreczyna i 

Szklarnia, na łączna kwotę 182.979,04 zł. 

Wszystkie przedsięwzięcia są w trakcie 

realizacji. 

Termin całkowitego rozliczenia 

Funduszu Sołeckiego mija 30 listopada 

2015 r. 

Jednocześnie zawiadamiamy, że do 30 

września 2015 r. należy składać nowe 

wnioski w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki na rok 2016.  

 

DOŻYNKI GMINNE  

W SMRECZYNIE 

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę 

sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne. 

Gospodarzem obecnej uroczystości była 

wieś Smreczyna. W tym roku uczestniczyła 

w święcie plonów rekordowa liczba  22 

delegacji. Każda zaprezentowała 

wyjątkowo piękne i kunsztowne wieńce 

oraz kosze pełne owoców. Komisja, 

złożona z sołtysów wsi uczestniczących w 

dożynkach, miała wyjątkowo trudny wybór. 

 

Pierwsze miejsce zajęli gospodarze, 

czyli Smreczyna. Drugie miejsce przypadło 

Szklarni, a trzecie  Kamieńczykowi, który 

w następnym roku będzie organizatorem 

dożynek. Piękna pogoda zapewniła 

wyjątkową frekwencję wśród gości. Przy 

obfitym posiłku i oprawie muzycznej 

zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

 

Na dożynkach gminnych dnia 30 

sierpnia 2015 r.w Smreczynie 

rozstrzygnięto konkurs pn.  ,, Jaki 

mój dom – taka moja gmina ‘’ 

2015 r. 

 

Ogółem : udział wzięło 61 osób  

Certyfikowane Gospodarstwa rolne : 

17 osób 

Certyfikowana Posesje : 35 osób 

Certyfikowana wspólnota 

mieszkaniowa : 9 osób 

 



LISTA  ZWYCIĘZCÓW 

CERTYFIKOWANE 

GOSPODARSTWO ROLNE 1. Wasilewska Henryka III 

2. Urbaniak Beata II 

3. Jacak Małgorzata I 

CERTYFIKOWANA POSESJA 
1. Włoszczyńska Halina III 

2. Płatek Bogusław II 

3. Kruk Aleksandra I 

CERTYFIKOWANA WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 1. Wspólnota mieszkaniowa 

(Holeksa Helena) 

III 

2. Wspólnota mieszkaniowa 

(Klamerus Dorota) 

II 

3. Wspólnota mieszkaniowa 

(Hajduk Lucyna, 

Szubarczyk Agata) 

I 

CERTYFIKOWANA MIEJSCOWOŚĆ 

AKTYWNA 1. Wieś  Domaszków I 

 

 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody rzeczowe 

Zwycięska wieś Smreczyna 

reprezentowała naszą gminę na 

Dożynkach Powiatowych,    6 września 

2015 r. w Wambierzycach 

 

PO ZDROWIE NA WŁASNYCH 

NOGACH I ROWEREM 

 
Za nami kolejne trzy imprezy 

sportowo-rekreacyjne Międzyleskich 

Weekendów Aktywności Ruchowej 

dofinansowanych ze środków Programu 

„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 

fundacji Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 

oraz Funduszu Lokalnego Masywu 

Śnieżnika. 

 

W upalną niedzielę dnia 9 sierpnia 2015 

wyruszyliśmy spod Domków Tkaczy na 

wycieczkę Nordic Walking w kierunku 

Szklarni. Podczas przemierzania trasy 

liczącej blisko 6 km zachwycaliśmy się 

pięknymi widokami, podmuchami wiatru, 

oraz rozmawialiśmy na różne tematy, w tym 

dotyczące zdrowego trybu życia i 

odżywiania. 

 

Sobota 22 sierpnia 2015 upłynęła pod 

znakiem rowerowej wspinaczki z Różanki 

na punkt widokowy Jedlnik w 

Gniewoszowie. Wyzwanie podjęło 17 osób, 

a jedna skorzystała z zaproszenia na start 

turystyczny i wyruszyła na trasę pół 

godziny wcześniej. Już na starcie 

uczestnicy zostali poinformowani o misji 

specjalnej na mecie, polegającej na 

posprzątaniu tego uroczego miejsca, jakim 

jest Jedlnik. W wyniku naszej akcji trzy 

worki pełne śmieci zostały zabrane do 



najbliższego kontenera na odpady w 

Gniewoszowie. Pozostawiliśmy także 

ulotkę – apel do Człowieka Rozumnego. 

 

1. Uszanuj to urokliwe miejsce.  

2. Zabierz swoje śmieci ze sobą. 

3. Pusta butelka/puszka waży mniej niż 

pełna, a jakoś ją tu przytargałeś, może 

nawet przywiozłeś. 

4. Papiery, butelki, puszki, resztki jedzenia 

itp. same tu nie przypełzły ani same się 

nie pozbierają. 

5. Następnym razem, kiedy tu będziesz i 

zastaniesz śmieci pozbieraj je i nie 

zostawiaj nowych. 

6. Od Ciebie zależy, czy będziesz się 

zachwycał tym miejscem, czy oburzał, 

że jest zaśmiecone. 

Po ceremonii wręczenia Paszportów 

„Korony Międzylesia” z dopisanymi 

wynikami za jej 5. etap wyruszyliśmy do 

ruin Zamku Szczerba, gdzie w wiacie 

turystycznej rozpaliliśmy na palenisku 

ognisko, na którym upiekliśmy kiełbaski. 

Były też napoje i słodycze - przecież trzeba 

uzupełnić spalone podczas wysiłku kalorie. 

Na zamku spotkaliśmy także uczestników 

imprezy motorowej na orientację, którzy 

mieli tu zorganizowaną konkurencję – 

strzelanie z łuku. 

 

Tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca 

czyli 5 września 2015 po raz 35 odbyła się 

impreza marszowo-biegowa „Moja 

Dwunastka”, w której wzięło udział 12 

osób. Mieliśmy także „lotnych” 

uczestników - co jakiś czas dołączali do nas 

młodzi piłkarze, którzy w oczekiwaniu na 

swój mecz postanowili poprawiać swoją 

kondycję. 

Zakończenie imprezy miało miejsce w hallu 

basenu – tu podsumowaliśmy osiągnięcia, 

rozdaliśmy Paszporty oraz uzupełniliśmy 

bilans płynów i straconych kalorii.  

Kolejne imprezy, na które serdecznie 

zapraszamy już wkrótce: 

19 września 2015 „Korona Międzylesia” z 

Międzylesia do Kamieńczyka 

 

27 września 2015 wycieczka Nordic 

Walking 

03 października „Moja Dwunastka” 

 



ZAWODY SPORTOWO – 

POŻARNICZE  

OCHOTNICZYCH  STRAŻY 

POŻARNYCH  Z  TERENU  

GMINY  MIĘDZYLESIE 

 

  W dniu 22 sierpnia 2015 r. 

przeprowadzono gminne zawody sportowo-

pożarnicze na boisku sportowym we wsi 

Domaszków. W trakcie zawodów 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasz Korczak wraz z zastępcą 

Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Kłodzku Ryszardem 

Lewandowskim uroczyście przekazali 

sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony 

przez: Gminę Międzylesie dla jednostki 

OSP Międzylesie i OSP Goworów w 

ramach projektu „Modernizacja 

integrowanego ochronnego systemu 

Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z 

podpisaniem umowy z Schengen” nr 

Projektu CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z 

Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Czeska Republika – 

Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. 

Wartość sprzętu 49.899,24 zł. 

 

 

- jednostkę OSP Domaszków po uzyskaniu: 

dotacji z Komendy Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej w ramach doposażenia 

Jednostek Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, wsparcia 

finansowego z Nadleśnictwa Międzylesie 

oraz środków gminnych. Wartość sprzętu 

84.000,00 zł. 

W zawodach wzięło udział łącznie 10 

drużyn: 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

(mężczyźni): Roztoki, Domaszków, 

Goworów, Międzylesie,  

2. Ochotnicze Straże Pożarne 

(kobiety): Domaszków, 

3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

(chłopcy): Domaszków, Goworów,  

4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

(dziewczęta):  Domaszków, 

5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

do 12 lat: Międzylesie, 

6. Zaproszona jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Rep. Czeskiej: 

Lichkov. 

            Drużyny zmierzyły się ze sobą w 

sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach 

bojowych. Kolejność zajętych miejsc 

przedstawia się następująco: 

 w kategorii OSP mężczyźni: 

1 miejsce – Domaszków 

2 miejsce – Międzylesie  

3 miejsce – Roztoki  

4 miejsce – Goworów 



 w kategorii MDP chłopcy: 

1 miejsce – Domaszków 

2 miejsce – Goworów 

Około godziny 14.00 zawody 

sportowo-pożarnicze dobiegły końca. 

Jednostki OSP ustawiły się w szeregu na 

murawie boiska, gdzie mł. kpt. Piotr Budnik 

jako przewodniczący komisji odczytał 

wyniki. Następnie Burmistrz Miasta i 

Gminy Międzylesie Tomasz Korczak wraz 

z zastępcą Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku 

Ryszardem Lewandowskim, uhonorowali 

wszystkie drużyny pamiątkowymi 

dyplomami, pucharami i medalami oraz 

nagrodami. 

 

ZAPRASZAMY 

W dniu 26.09.2015 r. w godz. 

12.00-15.00 na stadionie OSiR  

w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 2 

odbędą się XI Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych 

Straży Pożarnych powiatu 

kłodzkiego. Gminę Międzylesie 

reprezentować będą drużyny z OSP 

Domaszków i OSP Międzylesie. 

 

OBCHODY 70 - LECIA LASÓW  

PAŃSTWOWYCH                                         

NA  DOLNYM  ŚLĄSKU 

 

W dniu 5 września 2015 r. 

Nadleśnictwo Międzylesie wraz z 

Nadleśnictwem Lądek Zdrój gościło blisko 

1400. uczestników Pikniku Rodzinnego na 

Hali pod Śnieżnikiem. W ten sposób 

uczciliśmy obchody 70-lecia Lasów 

Państwowych na Dolnym Śląsku.   

 

 

 

Pierwsze z trzydziestu ośmiu drużyn 

rajdowiczów wyruszyły na szlaki 

turystyczne już o godzinie 7.30. Uczestnicy 

poruszali się pięcioma trasami. Wśród 

wielu atrakcji można było zwiedzać 

Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, wyjechać 

kolejką krzesełkową na szczyt Czarnej 

Góry, zaczerpnąć wody u Źródlisk Nysy 

Kłodzkiej, podziwiać piękne krajobrazy 

rozciągające się ze szczytu Trójmorskiego 

Wierchu oraz Śnieżnika, jak również 

zapoznać się z bogatą historią miejscowości 

Międzygórze.  



 

Oficjalne uroczystości rozpoczęły 

się u podnóża Hali pod Śnieżnikiem o 

godzinie 14.00 odsłonięciem 

i poświęceniem pamiątkowej Kapliczki 

Czterech Patronów, św. Franciszka, św. 

Huberta, św. Gwalberta, św. Eustachego. 

Tej części uroczystości przewodniczył 

ksiądz Ignacy Dec – Biskup Świdnicki.  

Następnie gospodarz miejsca pan 

Marian Rymarski – nadleśniczy 

Nadleśnictwa Międzylesie zaprosił 

wszystkich uczestników na Halę pod 

Śnieżnikiem, gdzie rozpoczęły się dalsze 

uroczystości. Dyrektor RDLP we 

Wrocławiu Grzegorz Pietruńko wręczył 

najwyższe odznaczenie leśne – Kordelasa 

Leśnika Polskiego. Akty Nadania 

otrzymali: 

- ksiądz Ignacy Dec – Biskup Świdnicki 

- Stanisław Handl – zastępca nadleśniczego 

Nadleśnictwa Międzylesie; 

- Eugeniusz Lew – komendant posterunku 

straży leśnej w Nadleśnictwie Międzylesie; 

- Wiesław Szczepanek – leśniczy szkółkarz 

w Nadleśnictwie Międzylesie; 

- Włodzimierz Głaz -emerytowany drwal, 

pracownik Nadleśnictwa Międzylesie. 

Dalszą cześć, już tą mniej oficjalną 

prowadzili edukatorzy leśni Ewelina 

Suchodolska oraz Mariusz Kępa. Przy 

pięknej słonecznej, choć wietrznej 

pogodzie rajdowicze mieli okazję 

wysłuchać występu Zespołu Hejnalistów 

Myśliwskich „Tryk", działającego przy 

Kole Łowieckim Lis, zespołu wokalnego 

Oset z Goworowa, „Kapeli Podwórkowej z 

Ulicy Hutniczej" ze Stronia Śląskiego. 

Niesamowity aplauz, zupełnie zasłużony, 

otrzymały panie z Akademii Ruchu z 

Goworowa. Scenę w pewnym momencie 

opanowali uczestnicy konkursu na 

najlepszą piosenkę rajdową oraz rajdowy 

totem. Przy płonącym ognisku, wieczorową 

porą rajdowicze rozpoczęli tradycyjną leśną 

biesiadę. 

 

Z tego miejsca chciałbym serdecznie 

podziękować wszystkim przybyłym 

Gościom. Gorące podziękowania składam 

osobom, które zaangażowały się w długi 

i momentami trudny okres przygotowania 

obchodów 70-lecia LP na Dolnym Śląsku. 

Szczególne podziękowania składam 

wszystkim służbom, które czuwały nad 

bezpieczeństwem imprezy. Podziękowania 

kieruję do Straży Leśnej, ratowników 

GOPR, Strażaków z OSP Międzylesie oraz 

z Domaszkowa, pracowników Agencji 

Ochrony K2, przewodnikom PTTK. Gorące 

podziękowania dla osób z LKP Sudety 

Zachodnie i LKP Dolina Baryczy, które po 

zdobyciu Hali pod Śnieżnikiem, prowadziły 

program dla najmłodszych uczestników 

rajdu. Ciepłe słowa kierujemy do 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie, za szczególne zaangażowanie i 

pomoc przy realizacji Pikniku. 

Jeszcze raz, bardzo gorące i serdeczne 

podziękowania.  

 

Darz Bór 

Organizatorzy 

 

 



 

SIEĆ NAJCIEKAWSZYCH WSI 

W POLSCE 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasz Korczak wraz z liderem wsi Goworów 

Małgorzatą Płaziak, w dniu 11.09.2015 r. 

uczestniczyli w Łodzi w szkoleniu, w ramach 

działań na rzecz tworzenia SNW - kontynuacji 

projektu Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi 

(wsie nie objęte projektami wdrożeniowymi 

FAPA i regionalnymi), organizowanym z 

inicjatywy Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego (PTG), Komisji Obszarów 

Wiejskich oraz Polskiej Sieci Odnowy i 

Rozwoju Wsi.  

  

Wsie, które nie wzięły udziału w projekcie 

FAPA „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi 

w Polsce” z powodu jego organizacyjnych i 

finansowych ograniczeń, będą mogły włączyć 

się w proces powstawania SNW według już 

wypracowanej i sprawdzonej metodologii. Na 

podstawie porozumienia z PSORW, Polskie 

Towarzystwo Geograficzna,  którego  zespół 

ekspercki pod kierunkiem prof. Marcina 

Wójcika z Uniwersytetu Łódzkiego, będzie 

realizowało oceny potencjału wsi.  

 
Tworzenie Polskiej SNW jest pomysłem 

zaczerpniętym z  ARGE  - Europejskiego 

Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi.  

Do oceny eksperckiej z naszej gminy, 

wytypowana została wieś Goworów. 

 

 

 

 

 

"PRZENIKANIE SZTUK" 

W OBIEKTYWIE 
 

Happening artystyczny 

 

 
 

 
 

Wernisaż lokalnych twórców 

 

 
 

 
 



Wieczorek poetycki Lili Kucfir, 

gościnnie Danuta Zasada 

 

  
 

FIRE-PERFORMANCE Hunam 

Sensual Projekt i grupy Ła-Ra 

 

 
 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 

 
 

Kino plenerowe na Zamku 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016                     

W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI   

W DOMASZKOWIE 
 

     1 września w sali Domu Kultury w 

Domaszkowie zebrali się uczniowie 

naszego zespołu- od przedszkola do 

gimnazjum- ich rodzice oraz nauczyciele. 

Dopisała pogoda, dopisały również nastroje 

wszystkich obecnych. Tylko 

pierwszoklasiści z pewnym niepokojem, ale 

i ciekawością oczekiwali na rozpoczęcie 

zajęć i pierwszy dzwonek. Uroczysty 

program powitalny zaprezentowali 

uczniowie drugich klas przygotowani przez 

panią Elżbietę Jadwisieńczak. Dyrektor 

Alicja Jakubczak powitała wszystkich 

zebranych, przedstawiła wychowawców 

poszczególnych klas i życzyła wszystkim 

sukcesów w nowym roku szkolnym. 

 

 

   

   Następnie grupy przedszkolne oraz klasy 

z wychowawcami udały się do budynków 

gdzie na   wszystkich  czekały odnowione, 

wymalowane i przystrojone sale. 

 

 

 

 

 

 



POCZĄTEK ROKU 

SZKOLNEGO 

W MIĘDZYLESKIM  ZESPOLE  

SZKÓŁ 
 

1 września 2015r. w Zespole Szkół 

w Międzylesiu odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016,w 

którym 405 uczniów rozpocznie naukę. 

Uroczystość swą obecnością zaszczycił 

burmistrz Międzylesia - Tomasz Korczak. 

Klasy pierwsze gimnazjum przygotowały 

program artystyczny, po którym dyrektor 

przywitał wszystkich uczniów a w 

szczególności 77 pierwszoklasistów, dla 

których będzie to pierwszy rok szkolny. 

Na miły początek nauki dla 

najmłodszych uczniów w dniu 7 września 

odbyło się przedstawienie  pt. „Pchła 

Krętaczka” sponsorowane przez Radę 

Rodziców. 

Wszystkim uczniom życzymy 

samych sukcesów w nowym roku 

szkolnym. 

 

 
 

!  STYPENDIA SZKOLNE ! 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich 

dochodów w rodzinie (miesięczny dochód 

na 1 osobę nie przekraczający kwoty 

456,00 zł netto)* do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia, a w 

szczególności gdy w rodzinie występuje: 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność, 

 ciężka lub długotrwała choroba, 

 wielodzietność, 

 alkoholizm lub narkomania, 

 brak umiejętności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 

 gdy rodzina jest niepełna. 

*Od 1 października 2015 r. ulegnie 

zmianie wysokość kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie do 514 

zł i wzrośnie wysokość dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego z 250 zł do 288 zł. W 

związku z powyższym osoby, które będą 

składały wnioski do 15 września powinny 

przyjąć obecnie obowiązujące kryteria 

dochodowe, z dniem 1 października zostaną 

one obligatoryjnie przeliczone przez organ 

przyznający świadczenia. Należy 

zaznaczyć, iż osoby, których dochody w 

rodzinie na osobę mieszczą się w przedziale 

od 456 zł do 514 zł, także mogą składać 

wnioski do 15 września 2015 r., w takim 

przypadku świadczenie będzie mogło być 

przyznane od 1 października 2015 r. 

WIELKI SUKCES  MICHAŁA 

JÓŹWIAKA                                                       

UCZNIA SZKÓŁKI 

SZACHOWEJ 

 Z DOMASZKOWA 

 W Polanicy Zdroju w dniach 22 - 30 

sierpnia br. odbył się 51. Międzynarodowy 

Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina. 

Startowało 425 szachistek i szachistów w 7-

miu grupach. W openie G do lat dziesięciu 

grał Michał Jóźwiak z Domaszkowa, który 

w 9-ciu rundach zdobył 6 punktów i zajął 

doskonałe trzecie miejsce. Warto 

przypomnieć, że Michał Jóźwiak jest od 

dwóch lat uczniem Szkółki Szachowej w 

Domaszkowie. 



 

 

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

INTEGRACYJNY W 

WYCISKANIU LEŻĄC RAW O 

PUCHAR BURMISTRZ 

STRZELINA 12.09.2015 r 

 
Sezon jesienny 2015 już rozpoczęty. Do 

Strzelina, gdzie HAŁAS TEAM po raz 

pierwszy zorganizował zawody wyciskania 

sztangi leżąc RAW wyruszyliśmy mocnym 

siedmioosobowym składem: Michał 

Zygmunt, Patryk Hajduk, Łukasz 

Gajdulewicz, Grzegorz Łukow,  Daniel 

Sobolewski, Krzysztof Halczyk, Grzegorz 

Kantor. Na miejscu okazało się, że wraz z 

nami do tych zawodów zgłosiło się ponad 

osiemdziesięciu uczestników. Na pierwszy 

ogień po kategorii Niepełnosprawnych i 

OPEN Kobiet  z powodzeniem 

wystartowali nasi juniorzy.  

 

 
 

 

W kategorii Junior do 18 lat Łukasz 

Gajdulewicz z wynikiem 155 kg zajął 

drugie , a Michał Zygmunt z wynikiem 115 

kg trzecie miejsce. Natomiast w kategorii 

Junior do 23 Patryk Hajduk z wynikiem 120 

kg uplasował się na miejscu ósmym. Po 

juniorach do boju wyruszyli seniorzy . I tu 

w kategorii do 75 kg Grzegorz 

Łukow  wyciskając sztangę ważącą 130 kg 

zajął  5 miejsce. Zawodnik ten wprawdzie 

uporał się również z ciężarem 135 kg jednak 

minimalny błąd techniczny spowodował 

niezaliczenie tego podejścia przez sędziów. 

Następnie do rywalizacji wyruszył Daniel 

Sobolewski, który to w kategorii do 90 kg z 

wynikiem 150 kg zajął ósme miejsce. I na 

koniec na pomost wkroczyli startujący w 

najcięższej kategorii wagowej +125 kg 

Krzysztof Halczyk i Grzegorz Kantor. 

Rywalizacja w tej kategorii była bardzo 

ciekawa, Pierwsze miejsce było niestety 

poza zasięgiem naszych zawodników , ale 

postanowili oni powalczyć o srebrny i 

brązowy medal. Do srebra wystarczyło 190 

i 192,5 kg, ale niestety żadnemu z naszych 

nie udało się wycisnąć tego ciężaru. Koniec 

końcem nasi zaliczając 185 kg uplasowali 

się na trzecim – Krzysztof Halczyk i 

czwartym Grzegorz Kantor miejscu. Tu o 

kolejności zadecydowała waga niższa waga 

ciała Krzysztofa.  Należy podkreślić, że 

zawody te zostały rozegrane zgodnie z 

przepisami związkowymi, skutkiem czego 

zawodnicy wyciskali sztangę na trzy 

komendy sędziego, co zdecydowanie 

obniżyło wartości ciężarów 

dysponowanych na sztangę. Ze względów 

zdrowotnych w Strzelinie zabrakło jedynie 

Andrzeja Juraszka, który dołączy  

do drużyny już na kolejnych zawodach. 

 

 
 

 



 

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

 
Basen w Międzylesiu w sezonie 

letnim 2015 odwiedziło 

   

27.545 klientów 

 

 
 

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

 
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Międzylesie  
Filia w  Domaszkowie 

pragnie gorąco podziękować 
Paniom Bogumile Gaik oraz 

Barbarze Barwińskiej  za 
przekazanie placówce 

bezpłatnych darów 
książkowych, a tym samym 
wzbogacenie bibliotecznego 
inwentarza o interesujące 

pozycje polskiej i światowej 
literatury. 

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

 

 

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) 

*21.09.2015*05.10.2015* 
POMOC BEZPŁATNA ! 

 



 
 



 
 

 



 



 



 


