
 

 

 

 



 

ROZMOWA Z ANDRZEJEM JARSKIM 

DYREKTOREM INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III W MIĘDZYLESIU 

 

 

Okazją do naszej rozmowy jest okrągły jubileusz Zakładu przez pana kierowanego. Działa od 1 

stycznia 1966 roku ! Co zadecydowało o lokalizacji Zakładu w mało wtedy znanej, niewielkiej  

miejscowości ? 

Samo miasto Międzylesie jak pamiętamy z historii było kiedyś centrum administracyjnym i 

gospodarczym dla naszych ziem i usytuowane na szlaku handlowym łączącym Śląsk z Czechami i 

Morawami. Myślę więc, że wpływ miała sama lokalizacja Międzylesia. Ponadto budynki pozostawione 

po dawnej fabryce firan stały i niszczały. Pojawił się pomysł by je wykorzystać, odpowiednio 

zagospodarować i uruchomić tam Zakład, którego nazwa w pierwszej wersji brzmiała: Zakład 

Doświadczalny Elementów Elektroizolacyjnych Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu. 

 

Kto jest „ojcem” koncepcji utworzenia ZD III ? 

 
Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu powstał z inicjatywy Kierownictwa Oddziału Instytutu 

Elektrotechniki we Wrocławiu. W początkach lat sześćdziesiątych systematycznie wzrastały potrzeby 

przemysłu elektrotechnicznego w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, co było 

bezpośrednią przyczyną utworzenia w czerwcu 1964 roku Wydziału Doświadczalno-Produkcyjnego 

Elementów Elektroizolacyjnych w Międzylesiu. Rozpoczęto przygotowania do uruchomienia Zakładu. 

Do pracy zgłaszali się ludzie, którzy tak naprawdę nie mieli pojęcia o przemyśle. Innych nie było. 

Przyjmowano ich i stawiano do odbudowy i adaptacji pomieszczeń Zakładu. Ocenia się, że 80 % robót 

wykonano systemem gospodarczym. Innymi słowy robotnicy ci musieli sami sobie stworzyć miejsca 

pracy. Chyba dlatego tak silna jest więź zwłaszcza tej starszej ekipy pracowników z Zakładem, bo jest 

to miejsce pracy, które sami tak naprawdę od podstaw budowali… 

 

Jaką działalność określił dla ZD III ówczesny Minister Przemysłu Ciężkiego ? 

Zakres działalności dla ZD III obejmował wówczas: prowadzenie jednostkowej lub małoseryjnej 

produkcji elementów izolacyjnych i konstrukcyjnych, także prowadzenie produkcji specjalistycznej z 

tworzyw sztucznych i udział we wdrażaniu w przemyśle gotowych wyrobów uwzględniających nowe 

technologie. Prowadzono też wszelkie usługi techniczne związane z działalnością naukowo-badawczą i 

rozwojową dla potrzeb zakładów naukowych Instytutu Elektrotechniki.  

 

Kto w pierwszych latach funkcjonowania Zakładu inspirował jego działalność, i czym ta 

inspiracja zaowocowała ? 

Działalność Zakładu w pierwszych latach jego istnienia była inspirowana głównie przez grupę 

pracowników naukowych z Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki. W Międzylesiu przed 

powołaniem Zakładu pracami kierował mgr inż. Jerzy Błażejewski, który po utworzeniu już 

samodzielnego Zakładu był do roku 1979 Zastępcą Dyrektora do Spraw Technicznych. Nadzorował 



 

wtedy głównie działalność techniczną Zakładu, a owocem tej działalności było to, że w dość krótkim 

czasie udało się opanować na skalę półtechniczną szereg technologii tak, że produkcja doświadczalna 

mogła być przekazana do przemysłu pod warunkiem wcześniejszego dopracowania technologii na skalę 

przemysłową.  

 

Czy gospodarka tkwiąca wtedy w realnym socjalizmie zainteresowana była finansowaniem badań, 

lub uruchamianiem określonej produkcji w Zakładzie ? 

 Niestety gospodarka nie była zainteresowana ani finansowaniem badań, ani uruchamianiem produkcji. 

Przedsiębiorstwa zainteresowane były jedynie gotowymi wyrobami czy półproduktami. 

 

W pewnym momencie kierownictwo zakładu zadecydowało o rozpoczęciu produkcji wyrobów 

gotowych. Skąd taka potrzeba ? 

Przyczyniła się do tego sytuacja gospodarcza kraju. Jak już wcześniej wspomniałem 

przedsiębiorstwa nie były zainteresowane finansowaniem badań ani tym bardziej uruchamianiem 

produkcji. Skłoniło to Zakład do zmiany zasad upowszechnienia myśli naukowo-technicznej i zaczęto 

uruchamiać produkcję oraz prowadzić sprzedaż wyrobów gotowych. 

  

Czy Zakład posiada zaplecze laboratoryjne, a jeżeli tak to jaka jest jego rola ? 

 

Zakład posiada duże zaplecze laboratoryjne, które pozwala na badanie wyprodukowanych wyrobów 

pod względem wytrzymałości elektrycznej, temperatury zeszklenia, wytrzymałości mechanicznej na 

zginanie i ciśnienie. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzenie i unowocześnienie istniejącej bazy 

laboratoryjnej w ramach opracowanego systemu kontroli jakości. 

 

Co na dziś opracowuje się i uruchamia w Zakładzie ? 

Bieżąca oferta IEL ZD III to: izolatory kompozytowe rurowe, prętowe, rury szkło-epoksydowe, 

izolatory żywiczne wsporcze przepustowe i reaktancyjne, profile szkło-epoksydowe, koszulki 

elektroizolacyjne. Należy tu zaznaczyć, że w chwili obecnej opracowuje się i produkuje obudowy 

kompozytowe do ograniczników i wyłączników o średnicach 500 mm i długości do 6000 mm. 

 

 

 

 

 

Jaki jest poziom innowacyjności produktów Zakładu ? 

Zakład bardzo uważnie śledzi trendy światowe związane z konstrukcją i wytwarzaniem izolatorów 

kompozytowych z zastosowaniem silikonu. Jeśli chodzi o konstrukcję wyrobu nadążamy za poziomem 

światowym. W zakresie technologii mamy jeszcze dużo do zrobienia. Zakład nie otrzymuje żadnych 



 

środków pomocowych na rozwój. Stąd przed nami ogromne wyzwanie, szczególnie w zakresie 

wprowadzenia automatyzacji produkcji a zwłaszcza robotyki. 

 

Jaką pozycję zajmuje nasz Zakład w produkcji i eksporcie wyrobów kompozytowych dla potrzeb 

elektrotechniki i elektroenergetyki ? 

Obecnie Zakład Doświadczalny III jest znaczącym producentem i eksporterem wyrobów 

kompozytowych dla potrzeb elektrotechniki i energetyki. Sprzedaż zagraniczna stanowi ok. 75% 

produkcji. Współpracujemy z największymi koncernami elektroenergetycznymi na świecie. 

  

Na jakim poziomie funkcjonuje w Zakładzie ochrona środowiska ? 

Sadzę, że na wysokim poziomie. Staramy się sprostać najwyższym wymaganiom w tym zakresie. 

Kilka lat przed uruchomieniem miejskiej oczyszczalni ścieków, z której obecnie korzystamy, 

zbudowaliśmy zakładową ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Od kilkunastu lat funkcjonuje także w 

Zakładzie nowoczesny system grzewczy. Ciągle monitorujemy środowisko pracy oraz prowadzimy 

racjonalną politykę gospodarowania odpadami. Należy również wspomnieć, że od 2003 roku mamy 

wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, a w 2013 roku wdrożyliśmy system 

zarządzania bezpieczeństwem pracy wg BS OHSAS 18001 i ochroną środowiska wg ISO 14001 

certyfikowany przez TÜV Nord Polska. Systematycznie poszukujemy nowoczesnych materiałów do 

produkcji i rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczne warunki pracy i minimalny wpływ na 

otoczenie. Działania te podejmujemy w trosce o pracowników a także mieszkańców, ponieważ Zakład 

zlokalizowany jest w zabudowie mieszkalnej miasta. 

 

Zakład kierowany przez pana nieprzerwanie od roku 1981. znany jest z dbałości o swoich 

pracowników. Proste przełożenie na trwałą więź pracownika z Zakładem, czy przyzwoitość 

pracodawcy ? 

Zakład dynamicznie sie rozwija, zawdzięcza to w dużej mierze umysłom i inicjatywie własnej kadry. 

Kwalifikacje pracowników dają gwarancję wysokich osiągnięć technicznych, organizacyjnych i 

ekonomicznych. Nowoczesne maszyny i urządzenia tylko w krótkim okresie pozwalają na efektywny 

postęp. Jednak z czasem tracą na wartości, bo postęp techniczny wprowadza innowacje. Ludzie są 

kluczem do zdobywania przewagi konkurencyjnej, to na nich budowana jest siła i sukces Zakładu. 

A Zakład to ludzie, więc kluczem do sukcesu jest dbałość o pracowników. Jak powiedział wybitny 

znawca etyki biznesu prof. Wojciech Gasparski "Ta firma jest dobra, która tworzy dobrego 

pracownika". Stąd też kładziemy duży nacisk na szkolenia, dokształcanie naszej kadry pracowniczej. 

Tworzymy swojego rodzaju wspólnotę, wspólnotę Zakładu pracy. Nie mam wątpliwości, że tylko poprzez 

dobre współdziałanie pomiędzy pracodawcą a pracownikami można budować silną markę. Jest nas w 

tej chwili w Zakładzie aż 176 różnych osobowości, namiętności, przyzwyczajeń a nawet, od czasu do 

czasu, różnych buntów emocjonalnych związanych na szczęście z szybko przemijającymi troskami naszej 

egzystencji. To, co jest dla nas wszystkich najcenniejsze, co nas tak pozytywnie kreuje w świecie 

konkurencji – mamy wszyscy w sobie. To, o czym myślę posiadamy my wszyscy, w sercu i w głowie, bez 

względu na wiek, wykształcenie i zajmowane stanowiska. Zatem my, to wyobraźnia i rozum. To są 

niewątpliwie dwa najcenniejsze elementy istnienia naszego Zakładu.  

 

 

 



 

Ile osób zatrudnionych jest w Zakładzie i czy jest ilość ostateczna ? 

Jak wspominałem, na dzień dzisiejszy zatrudniamy 176 osób i mając na uwadze dalszy rozwój 

Zakładu są szanse na wzrost zatrudnienia, aczkolwiek przy prawidłowych relacjach ekonomicznych 

rozwój nie zawsze musi oznaczać wzrost zatrudnienia. 

 

Jakie są plany Zakładu na najbliższą przyszłość ? 

Sytuację ekonomiczną, społeczną i administracyjną mamy dobrą. Myślimy o poprawie bazy 

produkcyjnej, o zwiększeniu produkcji i wzroście płac realnych. Poszerzamy asortyment, stale 

pracujemy nad poprawą jakości naszych wyrobów i warunków pracy. Te i szereg innych działań 

pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość naszego Zakładu. Optymizm ten jest oparty także, 

a może przede wszystkim na dobrze przygotowanej kadrze pracowników. Szczerze ufam, że potencjał 

tkwiący w murach naszego Zakładu pozwoli nam zrealizować nawet najśmielsze plany i marzenia. 

 

Na koniec może kilka zadań od siebie… 

W tym roku zamykamy pierwsze pięćdziesięciolecie istnienia Zakładu. Ten jubileusz dotyczy 

także wszystkich naszych poprzedników. To ich trud zagospodarowania terenów i budynków, wyboru 

profilu produkcji, rozbudowy, poszukiwań modelu istnienia składa się między innymi na obecną pozycję 

Zakładu. To też trud ostatnich lat przebijania się z naszymi produktami w świecie bezwzględnej 

ekonomii i gry rynkowej. Niektórzy uważają, że w biznesie liczy się tylko zysk. Jeśli firma nie przynosi 

zysku to należy ją zlikwidować. W pięćdziesięcioletniej historii naszego Zakładu były momenty, kiedy 

istniał, tylko po to, aby zachować miejsca pracy. Zysk jest oczywiście koniecznością, bez której firma 

umiera tak jak organizm bez pożywienia. Kto nie je – umiera, ale kto żyje, aby jeść, ten ma życie krótkie 

i ubogie. Z firmami jest podobnie. Jeżeli nie żyjemy z dnia na dzień, jeżeli niesiemy dzieło poprzedników 

z myślą o przyszłych pokoleniach, wtedy mamy do czynienia z postępowaniem etycznym w biznesie i jest 

to warunek konieczny przetrwania. Jest to recepta na sukces firmy i osobiste szczęcie.  

W psychologii społecznej wyróżniamy dwa rodzaje szczęścia: szczęście uznające przyjemność 

za cel i najwyższe dobro człowieka - bierze się ono z osiągania korzyści. Nie jest to szczęście złe, każdy 

na nie zasługuje, tyle, że trwa krótko. Trwa do chwili, kiedy potrzeba korzyści zostaje zaspokojona i 

następuje uczucie sytości. Drugi rodzaj szczęścia bierze się z realizowania wartości takich jak: odwaga, 

patriotyzm, rzetelność, solidarność, sprawiedliwość, tolerancja. Ten rodzaj szczęścia jest trwały i 

nieprzemijający. To jest właśnie gratyfikacja za dobro, które czynimy. To, co cechowało naszych 

poprzedników, myślę, że zachowujemy to i teraz, a chciałbym by było przesłaniem szczególnie dla 

młodego pokolenia pracowników, to umiejętność wyboru między przyjemnością a wartością. Gdybyśmy 

tych relacji nie zachowywali w przeszłości i teraźniejszości, nie byłoby nas tutaj, nie byłoby żadnej 

radości z faktu istnienia Zakładu.  

Dzisiaj jako członek tej pozytywnie funkcjonującej społeczności dziękuję wszystkim byłym i 

obecnym pracownikom za takie podejście do pracy. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do 

organizacji i funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego III w Międzylesiu. 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

26 kwietnia 2016 r. odbyła się XVII sesja rady 

miejskiej w Międzylesiu. W proponowanym 

porządku obrad znalazły się : 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  

    Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy 

Międzylesie na lata 2016-2020. 

2/ uchwalenia trybu i sposobu powoływania i 

odwołania członków Zespołu  

    Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  

    szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

3/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowych, niezabudowanej nr 60/8                    

    o pow. 0,0287 ha oraz zabudowanej nr 60/9 

o pow. 0,1292, obręb Goworów. 

4/ utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć 

Odnowy i Rozwoju Wsi. 

5/ zmian w budżecie gminy na rok 2016. 

Zainteresowanych pełnym przebiegiem sesji 

odsyłamy do oficjalnej strony 

WWW.miedzylesie.pl zakładka BIP, zakładka 

Rada Miejska 

GDDKiA REMONTUJE 

Wraz z rozpoczęciem wiosny z remontami 

wystartowała Generalna Dyrekcja  

Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza 

drogą krajową nr 33 (DK33)  

biegnącą przez naszą gminę. 

 

 

 

W Międzylesiu zakończono już prace przy ul. 

Waryńskiego ze skrzyżowaniem  

z ul. Kościelną, gdzie wymieniono uszkodzoną 

nawierzchnię chodnika na  

betonową kostkę brukową. 

 

 
 

Na łączniku ul. Lipowej z Waryńskiego po 

wielu latach odbudowano nawierzchnię z kostki 

brukowej, utwardzono pobocze i 

wyprofilowano jezdnię. 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

 

 

Obecnie trwają prace na ul. Warszawskiej, 

gdzie wymieniana jest nawierzchnia chodnika 

oraz usuwane są nierówności. 

 

Na ten rok w planach jest jeszcze wymiana i 

profilowanie nawierzchni chodnika przy ul. 

Waryńskiego na wysokości placu targowego 

oraz przy  placu Wolności, gdzie po zimie 

powstały wybrzuszenia. 

 

AŻ DO OCZEKIWANEGO 

SKUTKU ! 

 

 

Dnia 29.04.2016 r. na stronie 

http://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/ została 

opublikowana informacja o anulowaniu i 

ponownym ogłoszeniu naborów w ramach 

Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe - 

Regionalny Program Operacyjny. Gmina 

Międzylesie aplikowała o środki na remont 

Domków Tkaczy przy ul. J. Sobieskiego 2 i 4. 

 Decyzja o anulowaniu konkursu 

wynikała z działań mających na celu 

dostosowanie lokalnego systemu 

informatycznego do potrzeb realizacji naboru.  

Nowy nabór rozpocznie się dnia 31.05.2016 r. i 

będzie trwał do 10.06.2016 r. Gmina ponownie 

złoży wniosek w ramach działania 4.3 

Dziedzictwo kulturowe. 

 

KONTYNUACJA REMONTU 

UL. KOLEJOWEJ  

W DOMASZKOWIE 

 

Jak informuje Piotr Marchewka z 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego, w roku 

2016 będzie kontynuowany remont ul. 

Kolejowej w Domaszkowie. Do końca lipca 

zostanie ułożona nowa nawierzchnia na 

długości ok. 500 mb. Prace zostały 

zaplanowane w taki sposób, aby połączyć 

wykonane odcinki z roku ubiegłego. 

Wartość robót to ponad 240 tys. zł. W 

chwili obecnej trwa procedura przetargowa 

na wyłonienie wykonawcy. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

NAD DOKUMENTEM PN. 

„PROGRAM REWITALIZACJI 

GMINY MIĘDZYLESIE NA 

LATA 2016-2020 „ 

W dniu 23 maja br. o godz. 13.00  w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu 

odbyło się drugie spotkanie informacyjno - 

konsultacyjne dotyczące prac nad 

opracowywanym przez Gminę Programem 

Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-

2020.  

W trakcie spotkania podsumowano badania 

ankietowe i nabór zgłoszeń projektów 

rewitalizacyjnych. Łącznie zgłoszonych zostało 



 

ok. 112 projektów z  14 miejscowości gminy 

Międzylesie. 

 

 

 

 Z miasta Międzylesie wpłynęło 71 projektów, 

najwięcej z Placu Wolności,                     ul. L. 

Waryńskiego i Wojska Polskiego. Z 

Domaszkowa złożonych zostało 12 projektów z 

ul.Kolejowej, Międzyleskiej i Górnej. Różanka 

zgłosiła 6 projektów, Długopole Górne 5 i 

Roztoki  5 projektów. 

Na podstawie złożonych ankiet oraz danych 

pozyskanych min. z OPS, Policji, Urzędu Pracy 

zidentyfikowane zostaną aktualne problemy 

gminy i wyznaczony zostanie obszar 

zdegradowany, na którym prowadzone będą 

działania rewitalizacyjne, służące 

wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego.  

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

 I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE. 

 

Dnia 23.05.2016 r. o godz. 9:00 w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, 

odbyło się robocze spotkanie Burmistrza 

Międzylesia, Radnych i Sołtysów naszej Gminy 

dotyczące prac nad  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania miasta i gminy 

Międzylesie. 

Na spotkaniu przedstawione zostały 

proponowane zmiany przeznaczenia działek w 

nowo projektowanym dokumencie. 

Na przełomie czerwca i lipca odbędą się 

konsultacje społeczne, na których będzie można 

składać uwagi dotyczące Studium. 

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy 

ogłoszeń.  

 

 

 

 

SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM 

 

24 maja 2016 r. we Wrocławiu odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego, pana Cezarego 

Przybylskiego, Radnych Województwa 

Dolnośląskiego i Ziemi Kłodzkiej, Dyrektorów 

Departamentu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, burmistrzów i 

wójtów Ziemi Kłodzkiej, nt. możliwości 

gospodarczego rozwoju naszego powiatu. 

Wójtowie i burmistrzowie przedstawili 

problemy dot. rozwoju gospodarczego, tj. 

nadmierna biurokracja, przewlekłość 

przepisów, niemożność działań na obszarach 

objętych programem Natura 2000 i terenach 

leśnych, jak również problemy związane z 

tworzeniem nowych miejsc pracy. Naszą gminę 

reprezentował burmistrz Tomasz Korczak. 

 



 

EUROREGION GLACENSIS W 

URZĘDZIE MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

 
 

W dniu 25.05.2016 r. w Urzędzie Miasta i 

Gminy Międzylesie odbyło się szkolenie 

poświęcone tematyce składania wniosków do 

Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 

Glacensis. Szkolenie przeprowadziła Dyrektor 

Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis – pani Bernadeta 

Tambor oraz Kierownik ds. programów 

pomocowych Dariusz Tatka. 

Przedstawiona została szczegółowa tematyka 

działań, które mogą zostać objęte wnioskami, 

jak również instrukcję wypełniania aplikacji 

oraz późniejsze rozliczenie dofinansowań. 

Obecnie trwa I nabór wniosków do programu 

Interreg V A, który upływa w dniu 15.07.2016 

r.  W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 

jednostek gminnych, pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy Międzylesie, jak również 

organizacje pozarządowe. 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

STOWARZYSZENIA GMIN 

ZIEMI KŁODZKIEJ 

 
W dniu 16.05.2016 r. w Kłodzku odbyło się 

walne zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin 

Ziemi Kłodzkiej, na którym wybrany został 

skład Komitetu Monitorującego dla 

mikroprojektów trans granicznych. W skład 

rzeczonego Komitetu  wchodzą: Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Glacensis - pan Czesław Kręcichwost, 

przedstawiciel Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, 

Burmistrz Nowej Rudy – pan Tomasz Kiliński, 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, 

przedstawiciel Prezydenta Wałbrzycha- pan 

Henryk Gołębiewski oraz Prezes 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej Tomasz 

Korczak. Powołano również komisję 

odwoławczą dla rozpatrywania odwołań. W jej 

skład wchodzą: Burmistrz Stronia Śląskiego 

Zbigniew Łopusiewicz, Burmistrz Bystrzycy 

Kłodzkiej Renata Surma oraz Burmistrz 

Niemczy Grzegorz Kosowski.     

CZŁONKOWIE POLSKIEJ 

SIECI ODNOWY I ROZWOJU 

WSI (PSORW) W 

MIĘDZYLESIU 

 

W Zajeździe „Byczy Róg” w 

Boboszowie,  dniach 9-10 maja br. 

burmistrz Miasta i           Gminy Międzylesie 

Tomasz Korczak, gościł członków Polskiej 

Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, z 27. gmin w 

Polsce,  którzy obradowali na spotkaniu 

plenarnym. Tym razem tematem 

przewodnim był: ” Wpływ współpracy 

transgranicznej na Odnowę Wsi”. 

 Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: 

dyr. Departamentu Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego – Paweł Czyszczoń, 

starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, etatowy 

członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego - 



 

Piotr Marchewka,  radny Województwa 

Dolnośląskiego – Czesław Kręcichwost, 

dyrektor biura Euroregion Glacensis – 

Bernadeta Tambor oraz starosta Kralik – 

Jana Ponocna. 

 

Spotkaniu przewodniczył i prowadził je Pan 

Joachim Wojtala – burmistrz Gogolina, 

prezes PSORW. Burmistrz Międzylesia, w 

krótkich prezentacjach multimedialnych, 

przedstawił naszą gminę w 

kontekście  współpracy transgranicznej, 

zrealizowanych wspólnych projektach na 

przestrzeni lat i ich ogromnym wpływie na 

odnowę wsi. 

 

W części plenarnej  podjęto uchwałę 

członków założycieli o powołaniu 

Stowarzyszenia PSORW, zatwierdzono 

jego statut, wybrano członków Komitetu 

Założycielskiego Stowarzyszenia, 

dokonano wyboru członków 

Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz 

Przewodniczącego Zarządu 

Stowarzyszenia, którym został burmistrz 

Gogolina – Pan Joachim Wojtala. 

 

Dr Maciej Nowak, ekonomista, radca 

prawny z Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego 

szczegółowo przedstawił uregulowania 

prawne ustawy o rewitalizacji w 

odniesieniu do tworzenia Sieci 

Najciekawszych Wsi. 



 

 

Ponadto, w pierwszym dniu obrad, 

podpisana została umowa o współpracy 

partnerskiej pomiędzy polskim Ogrodem 

Działkowym „Tęcza” w Międzylesiu, 

reprezentowanym przez Bożenę Pawulę, a 

czeskim ogrodem działkowym 

reprezentowanym przez Jana Krivohlavka. 

 

A przed kolacją, panie z Akademii Ruchu z 

Goworowa, tańcami we własnych 

aranżacjach, zachwyciły zebranych. 

Kolejny dzień (10 maja br.) poświęcony był 

wizycie studyjnej. Samorządowcy mieli 

zatem możliwość obejrzenia 

zrealizowanych projektów 

transgranicznych,  i nie tylko tj. 

zaprezentowano sprzęt OSP w Goworowie 

(przy okazji pokazano gościom 

pomieszczenia z których korzysta sołectwo, 

Akademia Ruchu, KGW), 

 

 krużganek w Międzylesiu, plac 

rekreacyjny w Smreczynie, skansen 

prowadzony przez Pana Jacka Juraszka ze 

Smreczyny, wieżę widokową Na Suchym 

Wierchu w Czechach, miasto partnerskie 

Kraliki – fontanna, wojskowe muzeum. Po 

Kralikach oprowadzała gości Pani Jana 

Ponocna – starosta Kralik. 

 

Wieży na Trójmorskim Wierchu, która jest 

sztandarowym projektem transgranicznym, 

nie zwiedzono, z uwagi na bardzo 

ograniczony czas oraz niekorzystne 

warunki w lesie spowodowane wichurą z 

lipca ubiegłego roku. 

Kolejne spotkanie zaplanowane jest pod 

koniec miesiąca sierpnia b.r, w siedzibie 

stowarzyszenia w Kamieniu Śląskim, woj. 

opolskie. 



 

 

DELEGACJA MIASTA LOHNE 

Z WIZYTĄ PARTNERSKĄ W 

MIĘDZYLESIU W DNIACH 4 - 8 

MAJ 2016 r. 

 

Szesnastu mieszkańców miasta Lohne 

gościło w Międzylesiu w ramach wymiany 

partnerskiej. Choć rozmowy o nowych 

formach współpracy pochłonęły znaczną 

część wizyty, program pobytu został tak 

przygotowany, by znalazło się miejsce na 

zwiedzanie gminy Międzylesie i okolic. 

Dorośli wraz z młodzieżą szkolną, biorącą 

udział w międzynarodowej wymianie, 

podczas całodniowych wycieczek 

odwiedzili m.in.: Hutę Szkła w Stroniu 

Śląskim, Czarną Górę, Zamek Książ w 

Wałbrzychu, Park Miniatur „Minieuroland” 

w Kłodzku. 

W harmonogramie znalazło się również 

kilka pozycji atrakcji turystycznych naszej 

gminy, w tym kościół w Kamieńczyku oraz 

gminny basen kąpielowy. Na zaproszenie 

dyrektora Instytutu Elektrotechniki Zakładu 

Doświadczalnego III w Międzylesiu, pana 

Andrzeja Jarskiego, goście wspólnie z 

Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie - 

panem Tomaszem Korczakiem, poza 

zwiedzaniem kompleksu obiektów, mieli 

okazję zapoznać się z krótką prezentacją 

dotyczącą nowych technologii, 

wykorzystywanych podczas produkcji 

izolatorów. 

 

8. maja delegaci wraz z lohńską młodzieżą 

szkolną, usatysfakcjonowani i pełni wrażeń, 

udali się w podróż powrotną do swojego 

kraju. 

Podziękowania dla Dyrektora Instytutu 

Elektrotechniki Zakładu Doświadczalnego III 

w Międzylesiu za umożliwienie zwiedzania 

obiektów należących do Zakładu przez 

delegację z miasta partnerskiego Lohne oraz 

profesjonalne przygotowanie wizyty. 

 

GMINA PARTNERSKA DOLSK 

Z WIZYTĄ W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 
W dniach 10 – 12 maja 2016 r. przebywała u 

nas delegacja Rady Gminy partnerskiej Dolsk, 

na czele z burmistrzem Henrykiem Litką oraz 

Przewodniczącą Rady Janiną Pawełczyk. 

Goście spotkali się z radnymi naszej gminy, 

zwiedzili krużganek przy kościele p.w. Bożego 

Ciała w Międzylesiu, miejscowy basen 

kąpielowy oraz Nadleśnictwo, gdzie wraz  



 

z Nadleśniczym – panem Marianem 

Rymarskim, oglądali lasy spustoszone przez 

wichurę z dnia 8 lipca ubiegłego roku.  

 

Podziękowanie dla Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Międzylesie za przyjęcie 

delegacji z miasta partnerskiego Dolsk, 

ukazanie rozmiarów powstałych skutków 

zdarzenia z dnia 8.07.2015 r.   

i bardzo gościnne przyjęcie.  

 

GMINNE OBCHODY DNIA 

STRAŻAKA ‘2016 

 

7 maja 2016 r. odbyły się Gminne 

obchody Dnia Strażaka w Szklarni. 

Gospodarzem imprezy była Rada Sołecka 

wsi Szklarnia. Obchody rozpoczęto mszą 

świętą w kościele pw. Św. Floriana. Po 

mszy korowód strażaków przemaszerował 

pod świetlicę wiejską gdzie prezes OSP 

Międzylesie złożył burmistrzowi Miasta i 

Gminy Międzylesie meldunek. Wręczono 

podziękowania dla byłych prezesów, 

naczelników OSP Międzylesie, Długopole 

Górne i Roztoki, laureatów Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej, oraz legitymacje dla 

nowych członków.  

 

Oprawę artystyczną imprezy 

zapewnili: Orkiestra Dęta OSP 

Międzylesie, zespół „Międzylesianie” oraz 

„Urwisy” ze Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. 

OBCHODY 3 MAJOWE  

W MIĘDZYLESIU 

 

 
 

Obchody święta konstytucji 3-maja  rozpoczęły 

się w Międzylesiu uroczystą mszą św. w 

kościele parafialnym w intencji ojczyzny. Po 

mszy wszyscy uczestnicy przeszli przy udziale 

orkiestry dętej OSP pod obelisk Sybiraków, 

gdzie burmistrz Tomasz Korczak złożył 

symboliczną wiązankę kwiatów.  

 



 

 

 

Następnie w sali MGOK odbył się  koncert  

nauczycielskiego chóru „Chór z gór” z 

Bystrzycy Kł, który wprowadził zgromadzoną 

publiczność w radosny i patriotyczny nastrój.  

 

 

 

Dziękujemy wykonawcom za jak zwykle 

profesjonalny i cudowny koncert. Dziękujemy 

strażakom, harcerzom, orkiestrze i 

mieszkańcom za liczny udział w 

uroczystościach 

 

225. ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

 

 

Uroczystym odtańczeniem poloneza 

przez uczniów klasy II gimnazjum, rozpoczął 

się w dniu 29 kwietnia 2016 roku apel z okazji 

Święta Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Domaszkowie. W trakcie 

uroczystości, która miała charakter montażu 

słowno-muzycznego, uczniowie z klasy VI 

szkoły podstawowej i II gimnazjum, 

zaprezentowali wszystkim zgromadzonym 

piękne wiersze i pieśni patriotyczne. Mamy 

nadzieję, że ta krótka lekcja patriotyzmu na 

długo pozostanie w pamięci małych i dużych 

widzów. Uroczysty apel przygotowali pani 

Halina Czerwik i pan Sebastian Kopeć. 

 

22 KWIETNIA 2016R – DZIEŃ 

ZIEMI 

W tym roku bardzo licznie obchodziliśmy 

święto naszej Ziemi, bo wszyscy uczniowie 

Zespołu Szkół uczestniczyli w manifestacji 

ekologicznej ulicami naszego miasta.  

Na tą okoliczność przygotowaliśmy 

transparenty, chorągiewki, opaski, hasła 

pokazujące nasze postawy wobec Ziemi. Do 

manifestacji dołączyły się najmłodsze dzieci z 

międzyleskiego przedszkola.  



 

Dziękujemy strażakom za czuwanie nad 

naszym bezpieczeństwem podczas przemarszu.  

 

 

 

 

 

Po manifestacji odbył się konkurs 

multimedialny dla kl. 4-6 pt. „Zagrożenia 

Ziemi". Uczestnicy musieli również rozwiązać 

quiz – „ Czy nasza szkoła jest ekologiczna?” . 

Wyszło, że TAK!  

 

TRZYMAMY PALCE ! 

29.04.2016 r.   uczeń klasy pierwszej 

gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

im.Przyjaciół Dzieci  w Domaszkowie. 

Krystian Janczak wziął udział w etapie 

finałowym Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematycznego "Meridian", który odbył się w 

Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. 

Uczniowi gratulujemy sukcesu i życzymy 

wysokiego wyniku !   

 

„KATYŃ- GOLGOTA 

WSCHODU” 

 

 

      8 kwietnia 2016 roku, uczniowie  III klasy 

gimnazjum: Kacper Bzowy i Wacław Kukla 

reprezentowali naszą szkołę na konkursie 

powiatowym ”Katyń – Golgota Wschodu,” 

organizowanym przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Kłodzku.  

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o 

Katyniu, uczczenie pamięci ofiar stalinowskich  

mordów,  oraz kształtowanie postaw 

patriotycznych i wrażliwości społecznej na tle 

doświadczeń Polaków w czasie II wojny  

światowej. 

Konkurs   okazał  bardzo trudny i wiele 

zgłoszonych szkół wycofało się z udziału . 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Ich ciężka 

praca została nagrodzona II miejscem. 

Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem 

pani Ireny Trytek. 

 

 



 

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY 

Z WIZYTĄ                                                    

W MIĘDZYLESKIM 

PRZEDSZKOLU 

21 kwietnia 2016 r przedstawiciele 

Klubu Młodego Odkrywcy z Zespołu Szkół  w 

Międzylesiu wystąpili z pokazem 

eksperymentów przed dziećmi z przedszkola. 

Na pokaz złożyło się kilkanaście doświadczeń, 

które przygotowały gimnazjalistki wspólnie z 

opiekunami: p. J. Karwowską i p. W. Broszko.  

 

 

 

Eksperymenty  zostały tak dobrane, aby 

widoczne były efekty specjalne. Przedszkolaki 

podziwiały  kłęby dymu wydobywające się z 

kolby podczas zachodzącej reakcji , zginanie 

puszek pod wpływem niewidzialnego ciśnienia 

atmosferycznego, wciąganie jajek do butelki 

przy użyciu ciśnienia,   „rosnącą” pastę dla 

słonia. Do niektórych pokazów  zaangażowano 

chętnych przedszkolaków, a trzeba nadmienić, 

że  było ich  mnóstwo. Mogli zbadać swoją siłę 

rozdzielając kule magdeburskie, przebijali 

patyczkami do szaszłyków balony, 

wykorzystując zasadę bezwładności  wrzucali 

jajko do cylindra miarowego wypełnionego 

wodą. 

Nasze pokazy wzbudziły zachwyt dzieci, za co 

zebraliśmy  gromkie brawa. Za aktywny udział 

przedszkolaków w pokazach przygotowaliśmy 

dla nich słodki poczęstunek. Pokaz 

eksperymentów częściowo został sfinansowany 

przez gminę Międzylesie, za co serdecznie 

dziękujemy. 

 

SUKCESY W KONKURSACH 

PLASTYCZNYCH                                         

ZESPOŁU SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU 

 „Szli na Zachód Osadnicy” - to 

konkurs plastyczny ogłoszony przez Wydział 

Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, adresowany do 

uczniów szkół podstawowych Dolnego Śląska. 

Na konkurs nadesłano 260 prac. Wybrano 6 

laureatów (w dwóch kategoriach ). Uczniowie 

naszej szkoły odnieśli duże sukcesy. 

 

 W kategorii uczniów klas 1-3, I miejsce 

zajęła Dominika Makarska z kl. IIc (op. L. 

Zielińska). W kategorii klas 4-6, III miejsce 

zajęła Oliwia Neter z kl. Vc (op. M. Kulbaka). 

 



 

 

   Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 

maja 2016 r. Uroczysta gala miała miejsce 

na Zamku Piastowskim w Legnicy podczas 

obchodów II Dolnośląskich Dni Osadników 

na Ziemiach Odzyskanych. 

 „Bezpiecznie na wsi – 

niebezpieczne atrakcje w wakacje” - 

to konkurs plastyczny ogłoszony przez 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, w którym brali udział 

uczniowie naszej szkoły.  W etapie 

regionalnym wzięło udział 189 uczniów z 

18 szkół. Wśród laureatów znalazła się 

uczennica kl. IIc Lena Smoleń (op. L. 

Zielińska), która otrzymała za swoją pracę 

wyróżnienie. 

 

 

 

 

 

 

XIV GIMNAZJADA  

REGIONALNA  SZKÓŁ  

MASYWU  ŚNIEŻNIKA 

 

 

    Organizatorem   tegorocznej  gimnazjady 

było  Gimnazjum  Publiczne  w  Lądku –Zdroju.  

W  2016 roku mija  775 lat  Kurortu Lądek –

Zdrój- stąd  w  centrum  zainteresowania  

obecnej  gimnazjady   było to  piękne  miasto. 



 

                                                                                        

Zespół  Szkół  w  Międzylesiu reprezentowali: 

Ania  Koczergo, Patrycja  Wróbel, Kacper 

Bzowy. Drużynę  przygotowały panie: Irena  

Trytek  i Katarzyna Bardzińska – Neter. 

Konkurs w całości  historyczny składał się  z  

dwóch  etapów. I etap obejmował  pracę  

literacką, należało napisać legendę o: Mariannie  

Orańskiej, Michale  Klarze Starszym  lub 

Aleksandrze Ostrowiczu.   

 

 

 

II  etap-to konkurs  właściwy, składał się  z 

dwóch  części: pierwsza-wycieczka  z 

przewodnikiem po części miejskiej Lądka –

Zdroju, druga-konkurs  wiedzowy   p.t: „775 lat  

Kurortu Lądek –Zdrój”. 

 

    Konkurs  wiedzowy  odbywał  się  w  Ratuszu 

,gdzie każda drużyna dostała  test, w którym 

należało wykazać  się wiedzą  na temat historii 

miasta, a  następnie  w pokazanych rycinach i 

starych  widokówkach rozpoznać najstarsze  

zabytki. Na zakończenie odpowiadali na 

pytania związane z obiektami  oglądanymi 

wcześniej z przewodnikiem.    Drużyna   

Zespołu  Szkół  w  Międzylesiu odniosła  

sukces, ex aequo  z zespołem  lądeckiego 

gimnazjum zajęła I miejsce. Poszczęściło się 

także uczniom naszej szkoły  w etapie   I. Sandra  

Gładysz  zajęła  III  miejsce, napisała  legendę  

o  Mariannie  Orańskiej. 

    Co roku  czekamy na  kolejną  

gimnazjadę, ponieważ  organizowana  jest 

przez  różne szkoły i co roku w innej  

miejscowości , a poza tym znamy  się  już  

od  13 lat i zdążyły zawiązać się  trwałe  

przyjaźnie. W tym roku poznaliśmy 

dogłębnie  historię Lądka-Zdroju, ale nie 

tylko, miłą niespodzianką było spotkanie z 

burmistrzem  panem  Romanem  

Kaczmarczykiem. Pan burmistrz  

oprowadził nas po ratuszu i opowiedział 

ciekawe historyjki o swoim  mieście. 

Następną , już XV  Gimnazjadę  organizuje 

Zespół Szkół  w Międzylesiu i my także 

pokażemy  historię oraz  walory turystyczne 

naszego miasta. 

 

SPOTKANIE Z POSŁANKĄ  

NA SEJM RP                                      

MONIKĄ WIELICHOWSKĄ 

 

 

25 kwietnia  uczniowie klasy III, IV, 

V, VI szkoły podstawowej oraz 

gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniu z 

panią poseł  na sejm RP Moniką 

Wielichowską. Spotkanie zostało 

zorganizowane w ramach działań 

związanych z realizacją programu 

Bezpieczna Szkoła i miało na celu 

kształtowanie postaw obywatelskich.  Pani 

poseł opowiedziała uczniom w bardzo 

przystępny sposób na czym polega praca 

posła oraz jak wyglądają obrady sejmu. 



 

Odpowiadała również na liczne pytania 

dotyczące nie tylko kwestii zawodowych. 

Na zakończenie chętni uczniowie otrzymali 

autografy oraz zrobili sobie pamiątkowe 

zdjęcia. 

SUKCESY UCZNIÓW  

W KONKURSACH 

POLONISTYCZNYCH 

15 kwietnia 2016 roku drużyna uczennic z 

klasy IV ze szkoły podstawowej z Zespołu 

Szkolno -  Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie zajęła III miejsce w 

III edycji Międzygminnego Konkursu 

Czytelniczego pt. „Przygoda”. .Julia 

Świesiurska, Wiktoria Serafinowicz i Łucja 

Zatwardnicka wykazały się doskonałą 

znajomością treści trzech pozycji 

książkowych. Były to: 

1. M. Kruger „Ucho, dynia,125” 

2. H.Ożogowska „Głowa na 

tranzystorach” 

3. A. Bahdaj „Wakacje z duchami” 

 

Organizatorem konkursu była Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Drużyna do konkursu została przygotowana 

przez polonistkę – p.H.Czerwik. 

Gratulujemy sukcesu! 

*** 

22 kwietnia 2016 roku Mateusz Tabin – 

uczeń klasy IV ze szkoły podstawowej z 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie zajął II 

miejsce w XII edycji Międzygminnego 

Konkursu Ortograficznego w kategorii 

uczniów klas IV. Organizatorem konkursu 

była Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Uczeń został przygotowany do 

konkursu przez p.H. Czerwik. 

Gratulujemy sukcesu! 

Laureaci konkursów odbiorą nagrody 

podczas uroczystej gali, która odbędzie się 

18 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

„OKOLICA W LITERĘ UJĘTA.” 

29 kwietnia 2016 roku w Bibliotece 

Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej rozdano 

nagrody zwycięzcom XV jubileuszowej 

edycji Konkursu Literackiego i 

Artystycznego: „Okolica w literę ujęta”. W 

gronie zwycięzców ze szkoły podstawowej 

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie znalazła 

się uczennica klasy VI Diana Serafinowicz. 

Zajęła II miejsce w kategorii plastycznej za 

pracę przedstawiającą św. Floriana – 

patrona Bystrzycy Kłodzkiej. W konkursie 

udział brały również prace literackie : 

Diany Serafinowicz z klasy VI i Kacpra 

Pyclika z klasy IV oraz praca plastyczna 

Aleksandry Czarnieckiej z klasy V. Opieką 

merytoryczną otoczyła uczestników 

konkursu p. Halina Czerwik . 



 

 

Uczennica z klasy III gimnazjum – 

Małgorzata Grajnert kolejny raz znalazła 

się w gronie zwycięzców tego konkursu. 

Tym razem Małgosia zajęła II miejsce 

wśród młodych twórców poezji, pisząc 

oryginalny w swej formie wierszowany 

przewodnik po naszym regionie. 

Dodatkowym wyzwaniem było ujęcie w 

pracy patrona Bystrzycy Kłodzkiej św. 

Floriana. Jurorzy i czytelnicy docenili 

wrażliwość i piękno słowa naszej młodej 

poetki, a my dołączamy wyrazy uznania i 

serdeczne gratulacje. Opieką merytoryczną 

otoczyła Małgorzatę Grajnert p. Barbara 

Muskała – Boltje. 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie 

zostały pokazane w Muzeum 

Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej 

podczas zorganizowanego tam wernisażu w 

dniu 30 kwietnia 2016 roku. 

Gratulujemy sukcesu Dianie i Małgosi! 

KONKURS CZYTELNICZY  

„Harry Potter i Insygnia Śmierci” 

 

28 IV 2016 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się szkolny konkurs 

czytelniczy ze znajomości VII części cyklu o 

Harrym Potterze - „Harry Potter i Insygnia 

Śmierci” W imprezie wzięło udział 10. uczniów 

z kl. I- III gimnazjum. Uczestnicy konkursu 

rozwiązywali 5 zadań zamkniętych 

dotyczących treści książki. Najwięcej punktów 

w konkursie uzyskała i zajęła I miejsce Julia 

Andzińska z kl. I b, II miejsce przypadło Alicji 

Kołoszyc z kl. II b, a III Sarze Bańkowskiej z 

kl. III a. Wyróżnienie zdobyła Wioleta Łoś z kl. 

III a. 

 

  

Konkurs zorganizowała Maria Wikiera. 

 

XIII WYMIANA MŁODZIEŻY 

MIĘDZYLESIE – LOHNE 

 
W dniach 4.05. – 8.05.2016 r. w 

naszej gminie gościła młodzież niemiecka 

wraz z opiekunami.  

To już XIII. wymiana młodzieży między 

naszymi partnerskimi miastami. Ależ ten 

czas leci… 



 

I tak jak jest to w zwyczaju, młodzież 

polska gościła rówieśników z Niemiec pod 

swoim dachem,  

a opiekunowie niemieccy tradycyjnie 

zamieszkali w międzyleskim hotelu 

Sukiennice.  

I jak zawsze różnorodny i urozmaicony 

program wymiany sprzyjał integracji 

młodzieży, poprawie komunikacji w j. 

niemieckim lub angielskim i nawiązywaniu 

nowych, trwałych znajomości.  

Wspólnie zwiedziliśmy przepiękny zamek 

Książ, hutę szkła w Stroniu Śl., gdzie 

mieliśmy okazję zapoznania się z procesem 

technologicznym produkcji kryształów. 

Największą atrakcją okazały się zjazdy 

torem saneczkowym Czarna żmija na 

Czarnej Górze. Zarówno młodzieży, jak i 

dorosłym sprawiło to wielką frajdę i wiele 

zabawy. Wszystkim wycieczkom 

towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.  

Aby integracja polskiej i niemieckiej 

młodzieży była jeszcze trwalsza, 

uczestniczyli oni w warsztatach 

integracyjnych przeprowadzonych przez p. 

A. Krzewinę i p. G. Neter. Uczniowie 

świetnie się bawili podczas wspólnych 

zabaw, quizów, tańców.  

W trakcie prywatnych rozmów 

opiekunowie z Niemiec podkreślali świetną 

organizację wymiany, atrakcyjny program i 

bardzo, bardzo dobrą i chyba skuteczną 

integrację.  

Szkoda, że tylko nieliczna grupa  

międzyleskiej młodzieży angażuje się w 

wymianę. Na zakończenie pobytu młodzież 

polska wraz z opiekunami została 

zaproszona do Lohne w 2017 r.  

Organizacja imprezy była możliwa 

dzięki finansowemu wsparciu ze strony 

Urzędu Miasta i Gminy oraz PNWM w 

Poczdamie.  Dziękujemy także wszystkim 

rodzicom za ich zaangażowanie, 

gościnność i poświęcony czas. 

 Nad całością i przebiegiem  programu 

czuwali nauczyciele międzyleskiego 

Zespołu Szkół p. J. Karwowska,  

p. W. Broszko i p. M. Włodarczyk. 

  

JESTEŚMY DZIEĆMI ZIEMI 

 

28 kwietnia 2016 roku – odbył się w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie „ Dzień 

Ziemi”. Zaplanowaliśmy ten czas, aby 

przypomnieć i uświadomić sobie, dzieciom, 

rodzicom – pośrednio- wszystkim ludziom, 

że Ziemia jest naszym domem. Ona karmi 

nas i jej zawdzięczamy nasze zdrowie. 

Niestety, zapominamy że naszym 

obowiązkiem jest dbać o nasz wspólny dom 

i nie dopuszczać do jego dewastacji. 

 

Pani Magdalena Stykowska wraz ze swoimi 

uczniami- klasą III, przygotowała 

specjalnie na ten dzień, wspaniałe 

przedstawienie o tematyce proekologicznej 

pt. „ Jesteśmy dziećmi Ziemi”. Reżyseria, 



 

stroje, muzyka, taniec i gra małych aktorów 

– całe to magiczne wydarzenie na scenie, 

przeniosło nas w prawdziwy świat przyrody 

i dało nam profesjonalną lekcję ekologii. 

Wzruszeni, z pełnym entuzjazmem, razem z 

wszystkimi dziećmi wyruszyliśmy 

kolorowym pochodem po ulicach 

Domaszkowa, aby zademonstrować 

hasłami na plakatach i naszymi 

rekwizytami, że naprawdę zależy nam na 

naszej planecie, chcemy ją bronić i chronić. 

XIII KONKURS JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO                                                 

GMIN MASYWU ŚNIEŻNIKA 

 

26 kwietnia 2016r. w 

Samorządowym Gimnazjum Nr 2 w 

Domaszkowie odbył się Konkurs Języka 

Niemieckiego Gmin Masywu Śnieżnika. W 

konkursie wzięli udział uczniowie z 

gimnazjów z Bystrzycy Kł., Stronia Śl., 

Domaszkowa i Międzylesia. Zespół Szkół 

w Międzylesiu reprezentowali Patrycja 

Czarkowska z kl. III b i Kacper Bzowy z kl. 

III a. Zwyciężczynią konkursu została 

Patrycja Czarkowska, a Kacper Bzowy 

zajął II miejsce. Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

 

WIELKA LIGA 

CZYTELNIKÓW 

 15 kwietnia 2016 r. we wszystkich 

województwach w Polsce odbył się półfinał 

Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga 

Czytelników" kl. I-III i IV- VI  organizowanego 

przez Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach i 

Stowarzyszenie „Wielka Liga”. Głównym 

celem tego projektu jest tworzenie mody na 

czytanie wśród rodzin. W całej Polsce w 

konkursie w kategorii klas I-III brało udział 219 

szkół podstawowych, a w kategorii kl. IV-VI 

197 szkół podstawowych.  

 

Z województwa dolnośląskiego w  półfinale 

uczestniczyło 8 szkół podstawowych. Naszą 

szkołę w półfinale, który odbył się w Bibliotece 

Publicznej M. i G. Międzylesie, reprezentowały 

dwie 3-osobowe drużyny, jedna z kl. I-III (Lena 

Smoleń z kl. II c, Karolina Gałuszka z kl. III 

b, Emilia Turkiewicz z kl. III a) oraz jedna z 

kl. IV- VI (Oliwia Majka z kl. V b, 

Przemysław Kulbaka z kl. V b; Błażej 

Maciejewski z kl. VI b). Uczestnicy pracowali 

zespołowo. Przez 70 minut rozwiązywali 

zadania testowe (bardzo trudne i szczegółowe) 

przygotowane przez organizatorów, a 

dotyczące treści wybranej książki. Drużyny 

mogły zdobyć maksymalnie 100 pkt. W 

kategorii kl. I-III była to książka Marii Krüger 

„Karolcia”, a w kategorii kl. IV-VI  „Podróż 

Wędrowca do świtu” C. S. Lewisa (trzecia 

część „Narnii”). Do finału ogólnopolskiego w 

kategorii kl. I-III awansowało 10 drużyn z całej 

Polski, które zdobyły od 97-100 pkt. Nasza 



 

drużyna zdobyła 92 pkt i zajęła III miejsce w 

województwie i IX w kraju, a w kategorii kl. 

IV-VI do finału awansowało 7 drużyn (od 93-

95 pkt). Zespół z naszej szkoły zajął I miejsce 

w województwie i V w kraju zdobywając 91 

pkt. Gratulujemy uczniom, rodzicom i 

opiekunom osiągniętego sukcesu. 

 

 Uczestników konkursu wspierali 

rodzice i opiekunowie, którzy po zakończeniu 

części konkursowej wzięli udział, razem z 

dziećmi, w warsztatach plastycznych 

dotyczących treści książek półfinałowych. 

Wynikiem ich pracy były bardzo ciekawe prace 

plastyczne zaprezentowane na wystawie w holu 

szkoły.  Szkolnym koordynatorem konkursu 

czytelniczego w kategorii kl. I-III była Jolanta 

Drabina, a w kategorii kl. IV-VI  Maria 

Wikiera. Współorganizatorem warsztatów 

plastycznych była p. Monika Kulbaka. 

 

 

 

 

A MOŻE BY TAK 

INŻYNIEREM ZOSTAĆ ? 

 

     5.04.2016 w Zespole Szkół w Międzylesiu 

odbyły się warsztaty dla  członków Klubu 

Młodego Odkrywcy z panią dr inż. Anna 

Hajdusianek, Dyrektor Centrum 

międzywydziałowego 

"Akademia Młodych Odkrywców Politechniki 

Wrocławskiej"  Podczas zajęć uczniowie  

przeprowadzili doświadczenia i eksperymenty z 

optyki, mechaniki oraz gęstości ciał.  

 

 

 

Wyznaczyliśmy ogniskową otrzymanych 

soczewek, obserwowaliśmy zachowanie 

promieni  świetlnych przy przejściu przez różne 

ośrodki, zbadaliśmy prędkość opadania kulek w 

glicerynie oraz rodzaj ruchu jakim porusza się 

model samochodu.  

Wszystkie prace wymagały cierpliwości, 

dokładności oraz ustalenia sposobu 

dokumentacji wyników. Wyniki naszych prac 

opracowaliśmy w postaci tabel i wykresów. 

Przydała się znajomość matematyki, fizyki oraz  

informatyki. Okazało się, że praca inżyniera 

wcale nie jest nudna, ale wymaga dokładności 

oraz wielokrotnych  powtórzeń 

eksperymentów. Pani doktor zachęcała nas do 

zajęcia się w przyszłości naukami 

przyrodniczymi, a być może  w przyszłości 

spotkamy się na Politechnice Wrocławskiej. W 

zajęciach wzięli udział gościnnie uczniowie z 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie. Warsztaty 



 

były zorganizowane przy współudziale p. 

Janiny Karwowskiej i p. Władysława Broszko. 

 

WYCIECZKA EDUKACYJNA 

DO WROCŁAWIA 

 

10.04.2016r.  10. uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum z Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie wraz z opiekunem 

p. D. Rzeszutek wzięło udział w 

matematycznej wycieczce edukacyjnej do 

Wrocławia. Uczniowie uczestniczyli w 

warsztatach "Origami kinetyczne", które 

zostały przeprowadzone w Instytucie 

Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Podczas zajęć uczestnicy poznali historię 

nowoczesnego origami – curlicue oraz 

samodzielnie wykonywali własne modele tą 

metodą pod okiem prowadzącej p. Barbary 

Sikory oraz studentów matematyki . 

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z 

możliwości poznania Uniwersytetu 

Wrocławskiego i wykonywania prac wraz 

ze studentami. 

PRZYJEMNE WARSZTATY 

 

 

 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Zespole 

Szkół w Międzylesiu odbyły się warsztaty 

plastyczne „Decoupage na drewnie”, w których 

wzięli udział zarówno uczniowie szkoły 

podstawowej, jak i gimnazjum. Uczestnicy 

warsztatów mogli zapoznać się z techniką  

decoupage polegającą na przyklejaniu na 

odpowiednio spreparowaną powierzchnię  

wzoru wyciętego z papieru, serwetki 

papierowej lub zdobionego papieru ryżowego. 

Ozdabiane w ten sposób rzeczy wyglądają jak 

ręcznie malowane. W ramach warsztatów 

przedstawiona została również historia 

powstania sztuki decoupage. Do zdobienia 

przedmiotów wykorzystano pędzle, farby 

akrylowe, klej, lakier oraz papierowy motyw, 

który uczniowie wybierali sami, kierując się 

własnymi upodobaniami. Warsztaty 

koncentrowały się na ozdabianiu powierzchni 

drewnianych, stąd też zadaniem uczniów było 

precyzyjne wycięcie wybranych wzorów z 

serwetek z kwiatowymi motywami i naklejenie 

ich na odpowiednio przygotowane przedmioty 

z drewna. Uzyskane kompozycje uzupełniane 

były o elementy namalowane ręcznie farbami i 

utrwalane lakierem, aby całość naśladowała 

ręcznie malowany wzór. Uczestnicy 

warsztatów przekonali się, że technika 

decoupage, pozwalająca na tworzenie 

niepowtarzalnych dekoracji, to hobby dla 

każdego. Warsztaty zorganizowała i 



 

przeprowadziła p. Monika  Kulbaka wspólnie z 

p. Małgorzatą Bodnar i p. Małgorzatą 

Dudkiewicz. 

 

IV MIĘDZYGMINNY 

KONKURS  

„Z BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ” 

 

 

 

 6 V 2016 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się, w ramach obchodów 

„Dni Europejskich”, IV Międzygminny 

Konkurs „Z baśnią przez Europę”. W konkursie 

wzięły udział 3- osobowe reprezentacje 

uczniów z kl. IV (najlepszych na etapie 

szkolnym) z SSP w Domaszkowie, ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2  w Bystrzycy Kłodzkiej, z 

Zespołu Szkół w Wilkanowie i z SSP w 

Międzylesiu. Uczestnicy rozwiązywali 5 zadań  

zamkniętych o różnym stopniu  trudności oraz 

1 polegające na ustnej odpowiedzi na 3 wybrane 

pytania dotyczące znajomości treści baśni 

najsłynniejszych baśniopisarzy europejskich: 

Andersena, braci Grimm i Perraulta oraz 

baśniopisarzy polskich. Poziom wiedzy 

uczestników konkursu był bardzo wysoki, a 

różnice punktowe bardzo niewielkie. 

W konkursie zwyciężył Kacper 

Krawczyk z Zespołu Szkół w Wilkanowie, 

drugie miejsce zajęła Wiktoria Rosenbeiger ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 z Bystrzycy 

Kłodzkiej, a trzecie Martyna Dydyna z Zespołu 

Szkół w Wilkanowie. Zespołowo I miejsce 

przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 2 

z Bystrzycy Kłodzkiej, II miejsce zajął Zespół 

Szkół z Wilkanowa, III SSP z Domaszkowa, a 

IV SSP z Międzylesia. Laureaci i wszyscy 

pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy oraz nagrody książkowe. 

 

SUKCES NASZYCH 

ZESPOŁÓW TANECZNYCH NA 

XIV WROCŁAWSKIM 

FESTIWALU TAŃCA  

„GALOP 2016”  

 

 

 

 W sobotę 16 kwietnia dwa 

międzyleskie zespoły taneczne z Zespołu Szkół 

„Dwa Kroki” i „Urwisy” zaprezentowały się w 

XIV Wrocławskim Festiwalu Tańca „Galop 

2016”. Przegląd odbywa się corocznie  w 

Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu. 

Ogółem wystąpiły 43 zespoły w trzech formach 

tanecznych – taniec nowoczesny; inscenizacja 

taneczna; taniec ludowy, etniczny, 

integracyjny, oraz  w trzech kategoriach 

wiekowych. 

 



 

 

 

Koncert laureatów odbędzie się we Wrocławiu 

25 maja. W czasie koncertu uczestnicy 

dowiedzą się, które zajęli miejsce. Dwa nasze 

zespoły zostały laureatami! Gratulujemy 

wykonawcom i życzymy dalszych udanych 

występów, satysfakcji z ciężkiej pracy na 

parkiecie! 

Zespoły przygotowały panie: Lucyna Zielińska 

i Beata Tokarska. Dziękujemy również naszym 

koleżankom i rodzicom za pomoc w 

przygotowaniu dzieci do występów p. 

Małgorzacie Bodnar, Jolancie Drabinie, 

Joannie Gądek, Marcie Smoleń, Marii 

Wikierze.   

 

„MÓJ DOLNY ŚLĄSK” 

 
W ramach obchodów Międzynarodowego 

Roku Mapy zostały zaplanowane liczne 

konkursy dla szkół. Konkursy zostały 

zorganizowane przez Dolnośląski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  przy 

współudziale Wydziału Edukacji i Nauki 

UMWD, Wydziału Geodezji i 

Kartografii UMWD  oraz firmy ESRI. 

 

 
 

Nasza szkoła wzięła udział w 

konkursie zatytułowanym „Mój Dolny 

Śląsk”. 

 

 
 

Przedmiotem konkursu było przygotowanie 

scenariusza wycieczki i sprawozdania z jej 

realizacji. Zaplanowanie wycieczki miało 

się odbyć w oparciu o zasoby Geoportalu 

Dolnego Śląska. W scenariuszu wycieczki 

należało umieścić informacje o: trasie, jej 

przebiegu, czasie niezbędnym do przejścia i 

– w uzasadnionych przypadkach – o 

sposobach jej pokonania. Sprawozdanie 

miało zawierać uwagi o realizacji 

scenariusza oraz rekomendacje 

odwiedzonych miejsc. Załącznikami do 

sprawozdania miały być zdjęcia, filmy, 



 

prezentacje.Czas przeznaczony na jego 

realizację wyznaczony był od stycznia do 

kwietnia i składał się z kilku etapów. 

Spośród 133 uczestników z całego 

województwa dolnośląskiego, Joanna 

Broszko z klasy I,  dostała się do 

dziesiątki finałowej konkursu! 

 Jej praca zatytułowana była „Ocalić 

od zapomnienia, czyli szlakiem 

zanikających wsi…” 

Dziękujemy za napisanie 

rekomendacji opisanych przez Asię miejsc- 

przewodnikowi sudeckiemu  p. 

Bogdanowi Steckiemu, ks. Janowi 

Traczowi, p. Ewie Duś z Towarzystwa 

Przyjaciół Kamieńczyka oraz  p. 

Magdalenie Pośpiech z Towarzystwa 

Górskiego „Róża Kłodzka”. 

    TURNIEJ ,,MŁODZIEŻ 

ZAPOBIEGA POŻAROM" 

Z wielką przyjemnością informujemy, że 

Łukasz Cyrulik ze Zespołu Szkół w 

Międzylesiu zajął drugie miejsce w 

wojewódzkim Turnieju ,,Młodzież 

zapobiega pożarom" i zakwalifikował się 

do finału ogólnopolskiego, gdzie będzie 

reprezentował nasze województwo i nasz 

powiat. 

Serdeczne gratulacje. 

PROJEKT „JUNIOR SPORT” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny z 

Domaszkowa został zakwalifikowany do 

ogólnopolskiego programu sportu 

powszechnego dzieci „Junior Sport”. 

Uczestnikami są uczniowie klas czwartej i 

piątej naszej placówki. 

 

 Głównym celem programu jest wspieranie 

rozwoju dzieci poprzez zwiększenie ich 

aktywności  ruchowej prowadzącej  do 

poprawy sprawności fizycznej, stanu 

zdrowia i związanej z nim jakości życia.  

 

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się trzy 

razy w tygodniu w wymiarze dwóch godzin 

lekcyjnych w trzech blokach: 

- elementy lekkiej atletyki i gimnastyki 

- gry i zabawy ruchowe 

-sporty charakterystyczne dla regionu 

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w 

zajęciach, których jednym z głównych 

celów jest wyrównywanie szans dzieci w 

dostępie do sportu, niezależnie od statusu 

materialnego ich rodziców. 

W ramach realizacji projektu szkoła 

otrzymała sprzęt sportowy,  który pozwoli 



 

na optymalne wykorzystanie terenowej 

infrastruktury sportowej. 

MISTRZOSTWA POWIATU 

KŁODZKIEGO SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH W 

LEKKIEJ ATLETYCE                                             

NOWA RUDA SŁUPIEC 05. 05. 

2016R. 

 

         Miłą niespodziankę sprawił Kacper 

Warda uczeń Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu zajmując II m. w 

pchnięciu kulą na zawodach lekkoatletycznych 

j/w. V m. na tych zawodach zajął Kamil Łoś w 

biegu na 60m.  

 

MISTRZOSTWA POWIATU  

KŁODZKIEGO W LEKKIEJ 

ATLETYCE SZKÓŁ 

GIMNAZJALNYCH.                                                                                

NOWA RUDA SŁUPIEC 10. 05. 

2016R. 

       Do udanych mogą zaliczyć swój występ 

lekkoatleci z Międzyleskiego Gimnazjum. W 

pięknej słonecznej pogodzie na nowoczesnym 

obiekcie osiągnęli wiele wartościowych 

wyników pozwalającymi im na udział w 

zawodach strefowych. 

-Sztafeta 4x100m. dziewcząt(O. Łukasiewicz, 

M. Fąfara, A. Kołoszyc, D. Muszyńska) - IVm. 

- Alicja Kołoszyc skok w dal - IIIm. 

- Maria Fąfara skok w dal – Vm. 

- Sztafeta 4x100m. chłopców(J. Ambroziak, M. 

Cygan, N. Zin, J. Zdyb) -  Im. 

-Sztafeta szwedzka(100,200,300,400) 

chłopców (R. Darłak, D. Czernecki, J. Bera, S. 

Koczergo) – IIm. 

- Jakub Ambroziak bieg na 100m. - Im. 

- Norbert Zin skok w dal – IIIm. 

Nauczycielami, trenerami międzyleskiej 

młodzieży gimnazjalnej są Grażyna Dereń-

Dublicka i Mariusz Dublicki. 

 

SUKCES MIĘDZYLESKICH 

GIMNAZJALISTÓW NA 

MISTRZOSTWACH STREFY 

WAŁBRZYSKIEJ W LEKKIEJ 

ATLETYCE                                 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH                                                                                  

ŚWIDNICA 17. 05. 2016R 

 

       Bardzo udanie wystąpili lekkoatleci z 

międzyleskiego gimnazjum na zawodach 

strefowych. W bardzo trudnej rywalizacji 

wśród najlepszych lekkoatletów wyłonionych z 

powiatów strefy wałbrzyskiej osiągnęli wiele 

wartościowych wyników.  

- Sztafeta 4x100m. dziewcząt (O. Łukasiewicz, 

M. Fąfara, A. Kołoszyc, D. Muszyńska) - IVm. 

- Sztafeta 4x100m. chłopców (J. Ambroziak, M. 

Cygan, N. Zin, J. Zdyb) -  IIIm. 

 

 

 

-Sztafeta szwedzka(100,200,300,400) 

chłopców (R. Darłak, D. Czernecki, J. Bera, P. 

Fąfara) – IIm. 

- Jakub Ambroziak bieg na 100m. - IIm. 



 

- Rafał Darlak bieg na 100m. – IIIm. 

-Jarosław Zdyb bieg na 100m. – VIm. 

Nauczycielami, trenerami międzyleskiej 

młodzieży gimnazjalnej są  Grażyna Dereń-

Dublicka i  Mariusz Dublicki. 

 

 

 

 

Z TENISOWEJ ŁĄCZKI… 

 

 

 W dniu 30.04.2016 rozegrano turniej 

tenisa stołowego seniorów niezrzeszonych z 

okazji zakończenia sezonu. 1miejsce zajął 

Tobiasz Włoszczyński, 2 Mariusz Karasiński, 3 

Piotr Marchewka. Nagrodę w postaci Pucharu 

Przechodniego ufundował prezes klubu Jerzy 

Błażejewski. 

*** 

W dniu 02.05.2016 rozegrano turniej 

tenisa stołowego młodzików MLKS SUDETY. 

W turnieju wzięło udział 14 zawodników i 

zawodniczek :  Oliwia Neter, Nikol Gładysz, 

Zofia Kyś, Maja Afrykańska, Emilka 

Turkiewicz, Kornelia Kowal, Milena Furtak, 

Amela Furtak, Krzysztof Sobota, Mateusz 

Gackowski, Kacper Bzowy, Bartosz Bzowy, 

Maciej Pokora i Jakub Wojtysiak. Każdy 

zawodnik otrzymał nagrodę sponsorowaną 

przez starostę kłodzkiego, wręczoną przez kol. 

Piotra Marchewkę. Dzieci miały wspaniałą 

zabawę i zdrową  

rywalizację. 

*** 

W dniu 01.05.2016 rozegrano turniej 

tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Międzylesie. W turnieju wzięło udział 

21. zawodników z Czech, Bystrzycy Kłodzkiej, 

Kłodzka, Jelcza-Laskowic, oraz Międzylesia. 

Po bardzo wyrównanej grze 1miejsce zajał 

Wincenty Marchewski z Jelcza, 2 Sławomir 

Bielak Międzylesie, 3 Bartosz Jurkiewicz 

Krosnowice. Cała trójka otrzymała puchary, 

medale  i dyplomy. Także najmłodszy 

zawodnik turnieju Jakub Wojtysiak został 

posiadaczem pucharu. Zawodnikiem Fair Play 

został Michał Szrejber z  Czech. 

                        *** 

W dniu 24,04,2016r rozegrano 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tenisie 

Stołowym Młodzików. W turnieju startowało 

52. młodzików, oraz 47 młodziczek. Bardzo 

dobrze rozegrała turniej Oliwia Neter zajmując 

miejsce w przedziale 13-16 natomiast Krzysztof 



 

Sobota zajął miejsce w przedziale 21-24. 

Mateusz Gackowski i Bartosz Bzowy zajęli 

miejsca w przedziale 33-52. 

 

ETAP OTWARCIA „KORONY 

MIĘDZYLESIA” 

 

W sobotni poranek 23 kwietnia 2016 miłośnicy 

kolarstwa spotkali się w sercu Międzylesia czyli 

na skwerze przed ratuszem. Stąd ruszył start 

honorowy pierwszego etapu „Korony 

Międzylesia” – lokalnej imprezy rowerowej 

typu Up Hill organizowanej od 2013 roku przez 

Klub Sportowy Sudety Międzylesie. 

Przejazdem przez miasto oficjalnie 

zainaugurowaliśmy sezon rowerowy 2016. 

 

 

 

Zapisy wystartowały o 9.30 w biurze imprezy 

na parkingu przy ulicy Granicznej. Panie 

Elżbieta i Maria na liście startowej zapisały 23. 

uczestników, którzy od 10.01 pojedyńczo, co 

minutę wyruszali na trasę, której meta 

znajdowała się na przejściu granicznym w 

Boboszowie. Uczestnicy mieli do pokonania 

dystans 6,8 km oraz 100 m. różnicy wzniesień, 

a na trasie pierwszą z niespodzianek – jeden 

zjazd dla odpoczynku i nabrania rozpędu przed 

kolejnym podjazdem. 

 

Następna niespodzianka ujawniona została, gdy 

wszyscy uczestnicy dotarli na metę. Gościem 

specjalnym, który przybył na zaproszenie 

komandora „Korony Międzylesia” Katarzyny 

Grzybowskiej-Kania, był zawodnik Huzar Bike 

Academy Paweł Piróg, oddelegowany do 

udziału w naszej imprezie przez utytułowanego 

kolarza Bartosza Huzarskiego, który osobiście 

nie mógł przyjechać ze względu na start w Giro 

del Trentino oraz w wyścigu Liege-Bartogne-

Liege .  

 

 

Więc… wraz z panem Pawłem „oddelegował” 

swój rower treningowy, który stał się nie lada 

atrakcją dnia i wzbudzał ogromne 

zainteresowanie. 

Granica stała się również miejscem wręczania 

Paszportów „Korony Międzylesia” na sezon 

2016. Zapisane są w nim daty, trasy, dystans 

oraz różnica wzniesień do pokonania, a co 

najważniejsze czas przejazdu – samodzielne 

zwycięstwo każdego uczestnika. Zamieszczona 

jest w nim także tabela Moje treningi, a 

uczestnicy zachęcani są do jej wypełniania. 

Każdemu etapowi towarzyszy również motto – 

„Kręci mnie to, że kręci się świat, gdy kręcę ja.” 

– to myśl towarzysząca pierwszemu etapowi.  



 

Tak, tak. Widać było jak nasza zakręcona grupa 

rowerowa już nie mogła doczekać się nowego 

sezonu „Korony”. Ten entuzjazm oraz radość ze 

spotkania i startu zauważyli nowi uczestnicy – 

jest ogromna szansa, że wkręcą się w tę naszą 

rowerową rekreację z elementem rywalizacji. 

Wszystkich, którzy jeżdżą rowerem jeszcze 

bardziej rekreacyjnie zapraszamy do 

wyruszania na trasę z półgodzinnym 

wyprzedzeniem. Można także pojechać na 

składakach, tak jak Grzegorz i Wojtek, którzy 

dzisiaj postawili na zabawę z utrudnieniem. 

 

 

Kolejną niespodzianką etapu otwarcia było 

spotkanie integracyjne przy ognisku w 

Skansenie Pożarniczym w Smreczynie – 

miejscu ciekawym, zacisznym i urokliwym. 

Gospodarz Jacek Juraszek spisał się na medal i 

ugościł nas Koronowiczów po królewsku. Wraz 

z Damianem przygotowali także wersję na 

niepogodę, ale mieliśmy dużo szczęścia – 

idealną zarówno rowerową, jak i piknikową 

pogodę. 

Kolejny etap rozpoczynamy 28 maja 2016 w 

Roztokach przy plebanii – kierunek Długopole 

Górne. Zapisy 9.15 – 9.50. Start godz. 10.00. 

Najbardziej szczegółowe informacje ukazują 

się na profilu FB Korona Międzylesia. 

Zapraszamy także na strony internetowe 

www.miedzylesie.pl oraz www.mgok.eu  

 

 

 

WSZYSCY „TRZYMAMY 

KCIUKI” ! 

 

Dołączyliśmy duchowo do 

Rowerowego Domu Kultury, który w osobach 

dwóch dzielnych dziewczyn, Marysi i Uli, 

wyruszył w drogę 11 kwietnia wzdłuż granic 

Polski. Mają do przejechania prawie 4 tysiące 

kilometrów. W drodze będą spotykać ludzi, 

rozmawiać, prowadzić warsztaty dla dzieci i 

młodzieży i szukać odpowiedzi na pytania. Co 

znajduje się poza tą granicą? Czy jest to jakiś 

zupełnie „inny” świat, pełen „innych” ludzi? 

Czy ci „inni”, różnią się od nas czymś jeszcze 

niż tylko ubraniem, kolorem skóry 

i językiem, którym się posługują? Czy myślą 

inaczej? Mają inne marzenia albo 

problemy?  

Szukaj informacji na facebooku 

wpisując hasło: Rowerowy Dom Kultury. 

Dziewczyny będą w naszej okolicy ok.15 

czerwca. Mamy zamiar przeprowadzić 

warsztaty z dziećmi i wspólnie 

odprowadzić je w dalszą drogę rowerami. 

A póki co…Trzymajmy za nie 

kciuki! 

 

http://www.miedzylesie.pl/
http://www.mgok.eu/


 

 

REGULAMIN  ZAWODÓW  

ROWEROWYCH 

UP HILL CUP 2016  

VII CZASÓWKA 

AUTOSTRADĄ SUDECKĄ 

04 CZERWCA 2016  

MIĘDZYLESIE - 

GNIEWOSZÓW 

START GODZ. 10.00 

 

1. W zawodach mogą uczestniczyć 

osoby 10+. 

2. Uczestnicy pełnoletni startują na 

własną odpowiedzialność po złożeniu 

pisemnego oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych. 

3. Dzieci i młodzież od 10 do 18 roku 

życia startują za pisemną zgodą 

opiekunów prawnych  

i po okazaniu Karty rowerowej.  

4. Warunkiem uczestnictwa jest 

posiadanie sprawnego technicznie roweru 

oraz sztywnego kasku. 

5. Zawodnicy mają obowiązek 

poruszania się podczas jazdy zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego. 

6. Na skrzyżowaniach wolontariusze 

oraz Policja będą ułatwiali włączenie się do 

ruchu. 

7. Zapisy w miejscu startu w Biurze 

Zawodów u zbiegu ulic Lipowej i 

Waryńskiego  

w godz. 8.45 do 9.45. 

8. Numer startowy zawodnika 

jednocześnie wskazuje, z jakim 

opóźnieniem wyjechał na trasę. 

9. Start pierwszego zawodnika o godz. 

10.01 

10. Kolejni zawodnicy będą 

wypuszczani na trasę z 1 minutowym 

opóźnieniem. 

11. Organizator dokonuje ręcznego 

pomiaru czasu na szczycie wzniesienia a 

następnie dokonuje przeliczenia czasu 

brutto na czas netto: czas na mecie – nr 

startowy = czas netto. 

12. Udział w imprezie jest bezpłatny.  

13. Impreza odbędzie się bez względu na 

warunki atmosferyczne. 

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celach 

marketingowych oraz umieszczenie w 

komunikatach prasowych, materiałach 



 

promocyjnych oraz na stronach 

internetowych imienia, nazwiska, roku 

urodzenia, miasta zamieszkania (zgodnie z 

ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz 

opublikowanie ich wizerunku na 

fotografiach z imprezy. Każdy uczestnik ma 

prawo wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania. 

15. Udział w imprezie oznacza 

akceptację niniejszego regulaminu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo 

do interpretacji niniejszego regulaminu. 

                    

PROGRAM ZAWODÓW 

8.45 – 9.45 Zapisy w Biurze Zawodów ul. 

Lipowa 

10.01   Start pierwszego zawodnika 

11.00   Start ostatniego zawodnika 

12.00   Ostatni zawodnik na mecie 

14.00   Ogłoszenie wyników i dekoracja 

zwycięzców na Polu Namiotowym w 

Międzylesiu 

KLASYFIKACJA 

Prowadzona będzie klasyfikacja: 

KOBIETY OPEN , MĘŻCZYŹNI 

OPEN 

M – 1 do 19 lat 

M – 2 20 - 29 

M – 3 30 - 39 

M – 4 40 – 49 

M – 5 50 – 59 

M – 6 60 i więcej 

NAGRODY 

1. W kategoriach OPEN kobiet i 

mężczyzn: 

I m-ce Puchar, złoty medal, dyplom, 

nagroda 250 zł 

II m-ce Puchar, srebrny medal, dyplom, 

nagroda 150 zł 

III m-ce Puchar, brązowy medal, dyplom, 

nagroda 100 zł 

2. W kategoriach od M-1 do M-6: 

Dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca, 

pamiątkowe medale, gadżety rowerowe 

3. Zawodnicy, którzy stanęli na 

podium w kategorii OPEN nie są 

nagradzani w kategoriach wiekowych. 

4. W klasyfikacji drużynowej: 

Niespodzianki za zajęcie I, II i III m-ca. 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymują 

pamiątkowy dyplom, medal oraz znaczek 

odblaskowy 

6. Przewiduje się nagrodę dla 

najmłodszego i najstarszego uczestnika 

zawodów. 

PODWÓRKO NIVEA: 

NOWOCZESNY PLAC ZABAW                                            

W GMINIE MIĘDZYLESIE? 

GŁOSUJ ! 

Głosowanie w konkursie "Podwórko Nivea 

2016" rozpoczęte! Serdecznie zapraszamy 

do udziału w akcji i oddanie swojego głosu, 

aby Podwórko Nivea powstało w 

Międzylesiu, przy ul. Wojska Polskiego 

(pole biwakowe). Po rejestracji w serwisie 

http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-

PL/podworko2016 każdego dnia będzie 

można oddać jeden głos na wybraną 

lokalizację. Im więcej głosów, tym większa 

szansa na nagrodę i dobrą zabawę dla 

najmłodszych.  

 

http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016
http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016


 

Głosowanie trwa do 30 czerwca br. 

Wygrana zależy przede wszystkim od 

zaangażowania i aktywnego głosowania 

przez lokalną społeczność, dlatego 

zachęcamy do włączenia się do akcji. 

Podarujmy dzieciom wspaniały świat 

zabawy! 

W tym roku w ramach konkursu Podwórko 

NIVEA, Rodzinne Miejsca Zabaw 

wybudowane zostaną w 40 lokalizacjach w 

całej Polsce. 

BASEN W MIĘDZYLESIU 

HARMONOGRAM 

 NA SEZON 2016 

 

 15.05.2016 R. – 30.06.2016 R. 

WTOREK - PIĄTEK  14.00 - 18.00 

SOBOTA - NIEDZIELA 10.00 - 18.00 

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNY 

 

 01.07.2016 R. – 31.08.2016 R.  

PONIEDZIAŁEK – 12.00 – 19.00 

WTOREK - PIĄTEK  14.00 - 18.00 

SOBOTA - NIEDZIELA 10.00 - 18.00 

 

01.09.2016 R. – 15.09.2016 R.  

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNY 

WTOREK - PIĄTEK  12.00 - 16.00 

SOBOTA - NIEDZIELA 12.00 - 16.00 

 

 

DZIECIĘCY PCHLI TARG  

W MIĘDZYLESIU? JUŻ W 

CZERWCU ! 

Jeśli w twoim pokoju zalega sterta 

niepotrzebnych zabawek, a marzy ci się coś 

zupełnie nowego, mamy dla ciebie 

propozycję: Wymień przedmiot lub 

poszukaj upragnionej zabawki na 

naszym pchlim targu. Wystarczy, że 

przyjdziesz do nas 4 czerwca o godzinie 

9:00 ! Każdy znajdzie tu coś dla siebie! 

Zarówno fani zakupów, jak i ci, co mają 

żyłkę do interesów. Pierwszych z 

pewnością ucieszy wybór najróżniejszych 

zabawek, natomiast drugich możliwość 

stworzenia własnego stoiska targowego. 

Zamień się w prawdziwego handlarza lub 

handlarkę – ustalaj ceny, negocjuj, 

wymieniaj i sprzedawaj! Do wymiany 

możesz przynieść zabawki, które są 

sprawne i w dobrym stanie, także książki i 

płyty z filmami. Upewnij się, że zabawki na 

baterie mają włożone nowe baterie, a gry i 

puzzle zawierają wszystkie elementy. Nie 

przynoś zabawek militarnych! 

 

Startujemy 4 czerwca o godz. 9.00 na 

parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy 

w Międzylesiu, pl. Wolności 1. 

Zapraszamy! 

 

 

 

 



 

Z TEGO MIEJSCA CHCEMY 

SERDECZNIE  PODZIĘKOWAĆ 

PANI  

BOŻENIE SZAROCIE ZA 

UFUNDOWANIE KWIATÓW DLA 

URZĘDU MIASTA I GMINY W 

MIĘDZYLESIU 

 

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

 

 

PODZIĘKOWANIE DLA PANA 

KRZYSZTOFA DUDKA ZA PIECZĘ I 

UTRZYMANIE RZEŹBY 

MIĘDZYLESKIEGO WILKA, 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W RYNKU. 

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

 

PODZIĘKOWANIA DLA KS. JANA 

TRACZA ZA POMOC I UDOSTĘPNIENIE 

KRUŻGANKU DLA GRUPY POLSKIEJ 

SIECI ODNOWY I ROZWOJU WSI 

ORAZ DELEGACJI MIASTA 

PARTNERSKIEGO DOLSK. 

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

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) 

*06.06.2016*20.06.2016* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko 

słowie ogrom uczuć jasnych do granic 

ostatka, 

Niech przyklęknąwszy to imię wypowie- 

Jedno, jedyne, przenajsłodsze... Matka. 

(K.Dobrzyński) 

 NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

DLA WSZYSTKICH MAM Z OKAZJI 

ICH ŚWIĘTA ŻYCZĄ BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE  

TOMASZ KORCZAK  

oraz 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

MIEJSKIEJ 

JERZY MARCINEK 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


