
 



ROZMOWA  Z  PANIĄ BERNADETĄ  TAMBOR                                                        

SEKRETARZEM EUROREGIONU  DYREKTOREM  BIURA 

STOWARZYSZENIA  GMIN  POLSKICH  EUROREGIONU  

GLACENSIS 

 

 

Może, na dobry początek, kilka zdań o sobie…  

Pracuję w Euroregionie Glacensis od lipca 1998 roku. Od  maja 2005 roku jestem 

Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Od kwietnia  

ubiegłego roku objęłam również funkcję Sekretarza Euroregionu Glacensis.  

Niedługo, bo już 5 grudnia, minie 20 lat od powstania najstarszego polsko-czeskiego 

euroregionu, Euroregionu Glacensis. Jak to się zaczęło ? 

Tak, niedługo minie 20 lat od powstania jednego z najstarszych euroregionów w Polsce. 

Ważne impulsy współpracy pojawiły się na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami 

demokratycznymi jakie miały miejsce w tym okresie w Polsce i w Republice Czeskiej. 

Potwierdzeniem tych przemian było m.in. nawiązanie przyjaznej współpracy pomiędzy 

samorządami  miast i gmin przygranicznych oraz inicjatywa publikowania (od 1989 r.) przez 

Wydawnictwo Ziemia Kłodzka i Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką ponadgranicznego 

miesięcznika „Ziemia Kłodzka - Od Kladskéhopomezi - Glatzer Bergland” i coroczna 

organizacja (od 1990 r.) Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Podobne podejście i 

dążenie do współpracy transgranicznej można było zaobserwować w latach 1993-1994 w części 

„rdzennej” regionu Sudeckiego. Współpraca gmin pogranicza polsko-czeskiego Ziemi 

Kłodzkiej przybrała formę współdziałania w ramach powołanego formalnie na konferencji 

roboczej w Nowej Rudzie 29 marca 1994 roku Stałego Regionu Współpracy Polsko-Czeskiej.  

Do 1994 roku przedstawiciele samorządów lokalnych akcentowali swoje odmienne 

podejście niż w typowych procesach „euroregionalizacji” współpracy transgranicznej, która 

miała polegać, ich zdaniem, na specyfikacji dziedzin i form współpracy przygranicznej z 

jednoczesnym określeniem ich realizatorów oraz terminów wykonania, z pominięciem zbędnej 

instytucjonalizacji, czyli tworzenia struktur euroregionu. 

Od 1994 roku w kręgach samorządowych strony czeskiej i polskiej zmieniono poglądy na 

formę współpracy i zaczęto rozważać potrzebę utworzenia Euroregionu pod nazwą 



„Glacensis”. W dniu 5 grudnia 1996 roku w Hradec Králové podpisano Umowę Ramową o 

utworzeniu euroregionu pod nazwą Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – 

„Euroregion Glacensis”.  

W ujęciu chronologicznym był to ósmy na granicach Polski i drugi na pograniczu czesko-

polskim obszar współpracy transgranicznej. Wcześniej powstały euroregiony: Nysa, Karpacki, 

Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina, Tatry, Bug i Pomerania. 

Ile euroregionów funkcjonuje w Polsce, i ile ich działa na pograniczu polsko-czeskim ? 

Euroregion Glacensis jest jednym z szesnastu funkcjonujących na granicach Polski 

euroregionów i jednym z sześciu na pograniczu polsko-czeskim.  

Skąd wywodzi się nazwa „Euroregion Glacensis” ? 

Nazwa Euroregion Glacensis ma historyczny rodowód i wywodzi się ze średniowiecznego 

łacińskiego określenia Kotliny Kłodzkiej.  

Kto może być członkiem euroregionu ? 

Zgodnie ze Statutem członkami Euroregionu są polskie gminy należące do Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, oraz czeskie miasta i gminy należące do Stowarzyszenia 

miast i gmin „Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion 

Glacensis”. Członkiem zwyczajnym może być każda gmina. Wola przystąpienia do 

Stowarzyszenia powinna być wyrażona w drodze uchwały rady gminy. Przyjęcie  w poczet 

członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Do stowarzyszenia miast i gmin 

„Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis” mogą 

przystąpić miasta i gminy po uprzedniej akceptacji właściwej Rady, która jednocześnie musi 

przyjąć statut stowarzyszenia. Członkami stowarzyszenia mogą zostać również inne osoby 

prawne pod warunkiem, że na ich członkostwo wyrazi również zgodę właściwy organ statutowy.  

Jaki teren obejmuje swym działaniem Euroregion ? 

Euroregion działa na obszarze powiatów przygranicznych Republiki Czeskiej oraz na 

obszarze Dolnego Śląska Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ile gmin ze strony polskiej i czeskiej należy do Euroregionu ? 

Aktualnie członkami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis jest 38 gmin 

polskich z powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, strzelińskiego i 

wałbrzyskiego, oraz powiat kłodzki i ząbkowicki, dzierżoniowski i świdnicki. Po czeskiej stronie 

członkami jest 109 miast i gmin oraz trzy kraje: kralovehradecki, pardubicki i ołomuniecki.  

Co ma na celu stowarzyszenie ?  

Celem Euroregionu  jest rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obu części 

euroregionu. Współpraca przekraczająca granice pomaga w łagodzeniu negatywnych 

uwarunkowań, jakie powstają w regionie w związku z istnieniem granic. Niweluje skutki 



peryferyjnego położenia obszarów przygranicznych i przyczynia się do poprawy warunków 

życia mieszkającej tu ludności praz wpływa  na wszystkie sfery życia mieszkańców: kulturalne, 

społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne. 

Jaki jest zbiór podstawowych zasad, na których opiera się działalność Euroregionu 

Glacensis ? 

Euroregion nie ma osobowości prawnej, współpraca jest ukierunkowana na 

skoordynowanie głównych przedsięwzięć zgodnie z zamierzeniami Euroregionu. Jego organy 

działają w oparciu o normy prawne swoich państw. 

Podstawę prawną działalności Euroregionu stanowią: 

 Umowa Ramowa o utworzeniu Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi 

Kłodzkiej podpisana w dniu 5 grudnia 1996 roku w Hradec Králové, 

 Statut Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,  

 Statut Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 

 

Zbiór podstawowych zasad, na których opiera się działalność Euroregionu Glacensis oraz 

praca wszystkich jego organów i struktur wspomagających ma charakter uniwersalny. Zbiór 

ten tworzą przede wszystkim następujące zasady: 

 partnerstwa (równoprawności i równorzędności) stron, 

 pomocniczości (subsydialności), 

 solidarności, 

 tworzenia koncepcji bądź strategii rozwoju transgranicznego, 

 dobrego sąsiedztwa mieszkańców pogranicza, 

 zachowania tożsamości (narodowej, państwowej, regionalnej i lokalnej), 

 dobrowolności współpracy, 

 parytetu i rotacji, 

 pragmatyzmu, 

 przyjaźni i zaufania,  

 konsensusu,  

 apolityczności w działalności wewnętrznych struktur Euroregionu. 

 

 Szczególne znaczenie w praktyce współpracy transgranicznej mają zasady: 

 -       partnerstwa, zwłaszcza partnerstwa poziomego, tj. między partnerami po obu 

stronach granicy; ten rodzaj partnerstwa opiera się na parytecie stron niezależnie od 

wielkości kraju w sensie przestrzennym, gospodarczym czy demograficznym. Dla 

rozwinięcia tego rodzaju partnerstwa należy pokonać szereg przeszkód wynikających z 

różnic w dziedzinie administracji, kompetencji i źródeł finansowania; 

 -    pomocniczości, rozumianej bardzo szeroko jako pomoc instytucji i organizacji 

międzynarodowych oraz centralnych i krajowych w osiąganiu celów współpracy 

transgranicznej realizowanych przez regionalne i lokalne społeczności; 

 -        solidarności obszarów transgranicznych, wprowadzonej do najnowszej wersji 

Europejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych przez przedstawiciela 

Polski w Stowarzyszeniu Europejskich Regionów Granicznych (SERG); 



 -     parytetu w głosowaniach i dążenia do symetrii; zasada ta polega na tym, że we 

wszystkich organach każda ze stron dysponuje taką samą ilością miejsc (głosów) i takim 

samym prawem reprezentowania interesów Euroregionu, 

 -        rotacji, tzn. zmiany miejsc organizacji i przeprowadzania różnych inicjatyw, 

spotkań, itd.  

Kto stanowi Radę Euroregionu ? 

Najwyższym organem  Euroregionu jest 6 osobowa Rada Euroregionu, w której skład 

wchodzi po trzech przedstawicieli z części polskiej i czeskiej. Zgodnie z zapisami Statutu 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis powoływanie reprezentantów 

Stowarzyszenia do organów Euroregionu Glacensis należy do wyłącznych kompetencji 

Walnego Zgromadzenia Członków SGPEG. 

Obecnie członkami Rady są: 

Pan Czesław Kręcichwost - Przedstawiciel Powiatu Kłodzkiego, wieloletni Burmistrz Kudowy 

Zdroju, Prezes Zarządu SGPEG 

Pan Tomasz Korczak - Burmistrz Międzylesia 

Pan  Henryk Gołębiewski -Przedstawiciel Gminy Wałbrzych 

Pan Miroslav Wágner - Starosta miasta Jablonné nad Orlici  

Pan Miroslav Vlasák - Starosta miasta Žacléř  

Pan Miroslav Kocián -Starosta miasta Bíla Voda 

Jakie są zadania i kompetencje Rady ? 

Zadania i kompetencje Rady to: 

 uchwalanie wspólnych przedsięwzięć, 

 podejmowanie decyzji dotyczących warunków wykorzystywania wspólnych środków 

finansowych, 

 uchwalanie sprawozdań z wykorzystania środków finansowych, 

 powoływanie grup roboczych i Komisji Rewizyjnej, 

 delegowanie przedstawicieli reprezentujących Euroregion na zewnątrz. 

Kto przewodniczy Radzie ? 

 Rada Euroregionu (RE)  wybiera ze swego grona przewodniczącego na jeden rok. Po 

upływie kadencji funkcję przewodniczącego obejmuje osoba reprezentująca drugą stronę 

(zasada rotacji). W 2016 roku wspólnym przewodniczącym Rady Euroregionu jest Pan 

Miroslav Wágner Starosta miasta Jablonné nad Orlici, który jest jednocześnie 

przewodniczącym czeskiej części RE. Przewodniczącym polskiej części RE jest Pan Czesław 

Kręcichwost – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W 

przyszłym roku wspólnym przewodniczącym RE zostanie członek polskiej części RE. Od 1998 

roku bardzo aktywnym członkiem RE jest Pan Tomasz Korczak burmistrz Międzylesia. W 2001 

roku pan Tomasz Korczak był wspólnym przewodniczącym RE.  



W ubiegłym roku Pan Czesław Kręcichwost za swoje zasługi na rzecz promocji Polski za 

granicą otrzymał odznakę honorową Bene Merito, natomiast Pan Tomasz Korczak za swoją 

pracę na rzecz rozwoju obszaru pogranicza oraz znoszenia barier gospodarczych, 

społecznych i kulturowych został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.  

Kto reprezentuje Euroregion na zewnątrz ? 

 Tak jak powiedziałam wcześniej Euroregion jest dobrowolnym związkiem 

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (SGPEG) oraz stowarzyszenia 

„Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis”. Wspólnym 

organem jest 6 osobowa rada Euroregionu. Każde ze stowarzyszeń również ma swoje organy. 

Po polskiej stronie takimi organami jest Walne Zgromadzenie SGPEG oraz Zarząd SGPEG. 

Po czeskiej stronie jest Rada Euroregionu oraz Prezydium. Euroregion reprezentują 

przewodniczący obu części Rady Euroregionu lub inni przedstawiciele organów statutowych. 

W ramach upoważnień wyznaczonych przez zakresy obowiązków Euroregion reprezentują 

również Sekretarze obu części Euroregionu.  

Sekretariat Euroregionu – to jednocześnie Sekretariat Funduszy. Jakich i jaka jest jego 

rola ? 

Po obu stronach granicy funkcjonują sekretariaty Euroregionu. Siedzibą polskiego 

sekretariatu jest Kłodzko, czeskiego -  Rychnov nad Kněžnou. Sekretariaty wykonują zadania 

statutowe obu stowarzyszeń. Sekretariaty po obu stronach granicy pełnią również funkcję 

Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

Kieruje Pani Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Jakie jest źródło 

takiego funduszu i  co uznawane jest za „mikroprojekt” ? 

Fundusz Mikroprojektów (FM) jest elementem Programu Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska 2014-2020, który realizowany jest na całym polsko-czeskim pograniczu. Przedmiotem 

Programu jest wspieranie współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską i 

przeznaczony jest on na wspieranie i rozwijanie polsko-czeskiego pogranicza oraz współpracy 

transgranicznej.  

FM na polsko-czeskim pograniczu są realizowane poprzez 6 projektów parasolowych, które 

obejmują łącznie cały obszar wsparcia i są zarządzane przez Euroregiony będące 

Zarządzającymi FM: Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński, Beskidy. Każdy FM 

jest oddzielnym projektem parasolowym, którego realizacja odbywa się poprzez mniejsze 

projekty realizowane przez mikrobeneficjentów. 

FM jest narzędziem służącym do wspierania mikroprojektów o mniejszej wartości finansowej, 

które mają lokalne znaczenie i charakteryzują się wpływem transgranicznym. Podstawowym 

celem FM jest rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu 

stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków kulturalnych, 

społecznych i gospodarczych. Mikroprojekty są ukierunkowane w szczególności na rozwój 

transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kulturalnych oraz 

inicjatyw obywatelskich. Dofinansowywać można także mikroprojekty, których celem jest 



poprawa infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej 

o oddziaływaniu transgranicznym. 

Środki finansowe przeznaczone do wykorzystania w ramach FM stanowią 20% środków 

Programu, łącznie 45 224 343 EUR. Podział środków na poszczególnych Zarządzających FM 

został uzgodniony przez struktury terytorialne i regionalne.  Do dyspozycji beneficjentów jest 

5 000 000 EUR dla polskiej strony, 5 134 117 EUR dla strony czeskiej. 

            

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację 

mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów: 

1. z partnerem wiodącym (wspólne - typ A) 

2. partnerskie/komplementarne (typ - B), 

3. samodzielne (typ - C), 

Projekty mogą być realizowane w dwóch osiach priorytetowych:  

OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania 

zatrudnienia  

     Wartość dofinansowania 2 000 - 30 000 EUR 

OP 4  Współpraca instytucji i społeczności 

Wartość dofinansowania 2 000 - 20 000 EUR. 

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 

obu osi priorytetowych wynosi 85% całkowitych wydatków projektu. 

Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu 

Glacensis to po stronie polskiej powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, 

wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych. Po stronie czeskiej obszar administracyjny 

powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, 

Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda. 

W dniu 5 maja br. został ogłoszony ciągły nabór wniosków projektowych do FM w naszym 

euroregionie. 15 lipca zakończył się 1 nabór. Złożono 84 wniosków projektowych, z czego po 

stronie polskiej 37 wniosków, po stronie czeskiej 46 wniosków. Po ocenie kwalifikowalności na 

obrady Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który podejmuje decyzję o dofinasowaniu 

mikroprojektów przedłożono łącznie 57 wniosków, 23 wnioski po stronie polskiej, 46 po stronie 

czeskiej. Euroregionalny Komitet Sterujący, który odbył się w październiku br. przyznał 

dofinansowanie dla 49 wniosków projektowych, 19 po stronie polskiej oraz 30 po stronie 

czeskiej.  

Od 16 lipca br. do 30 listopada trwa 2 nabór wniosków o dofinasowanie. W ramach tego 

naboru wnioski mogą składać tylko nowi wnioskodawcy czyli wnioskodawcy, którzy do tej pory 

nie rozliczyli (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP. Decyzja o dofinansowaniu 

mikroprojektów, które zostaną złożone do 30 listopada br. zostanie podjęta w marcu przyszłego 

roku. W dniu 1 grudnia br. zostanie ogłoszony 3 nabór do Funduszu Mikroprojektów. Jego 

zakończenie planowane jest na 31 marca 2017 r. Decyzja o dofinansowaniu mikroprojektów, 

które zostaną złożone w ramach 3 naboru zostanie podjęta na przełomie czerwca i lipca 2017 

roku.  

 



 

Skąd pochodzą środki na finansowanie mikroprojektów ? 

Środki na finansowanie Funduszu Mikroprojektów pochodzą z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jest on jednym z podstawowych instrumentów finansowych 

europejskiej polityki spójności. W istotny sposób przyczynia się do usuwania dysproporcji w 

poziomie rozwoju regionów europejskich oraz do zmiany niedoborów w zakresie rozwoju 

regionów, które są w najmniej korzystnej sytuacji. Skupia się przede wszystkim na wspieraniu 

regionów dotkniętych trwałymi i poważnymi problemami o charakterze przyrodniczym lub 

demograficznym. 

Jakie znaczące projekty po polskiej stronie zostały już zrealizowane, a jakie na 

realizację oczekują ? 

Programy współpracy transgranicznej mają dla naszego regionu duże znaczenie, 

ponieważ dzięki nim zostało zrealizowanych bardzo wiele projektów inwestycyjnych, 

zwiększających dostępność komunikacyjną regionu, które przyczyniły się do rozwoju 

turystycznego i gospodarczego w regionie pogranicza W ramach programu Phare CBC zostało 

zrealizowanych kilka takich inicjatyw. Po polskiej stronie została wykonana modernizacja 

drogi wojewódzkiej na odcinku Duszniki Zdrój – Zieleniec oraz budowa pasa wolnego ruchu 

na drodze nr 8 na odcinku Duszniki Zdrój – Lewin Kłodzki. Po stronie czeskiej zrealizowano 3 

etapy remontów i modernizacji dróg wzdłuż granicy państwowej w Górach Orlickich od 

miejscowości Deštné v Orlických horách przez Orlické Záhoří aż po Kraliky. Te inwestycje, 

będące w dużej części wynikiem starań i współpracy polskiej i czeskiej części Euroregionu 

Glacensis, stały się ważnym wkładem w rozwój turystyki w regionie, ponieważ udostępniły 

najbardziej atrakcyjne rejony Pogranicza. W ramach programów transgranicznych w 

perspektywie finansowej 2004 -2006 i 2007 -2013 oznakowano wiele atrakcji turystycznych, 

wybudowano i połączono systemy polskich i czeskich tras rowerowych, udostępniono atrakcje 

i zabytki, wybudowano wieże widokowe oraz wspólnie promowano region. Dzięki projektom 

transgranicznym zbudowano i zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Mieroszowie, 

Ścinawce Średniej, Międzylesiu i Bystrzycy Kłodzkiej. Nie możemy zapomnieć o projektach, w 

ramach których zakupiono wozy strażackie, dzięki czemu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na 

pograniczu. 

Od 1998 roku w ramach Funduszu - najpierw Małych Projektów - później 

Mikroprojektów, po obu stronach granicy zrealizowano ponad 1000 mikroprojektów. W 

ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007 -2013 w naszym euroregionie zrealizowano 

ponad 700 mikroprojektów, z czego 305 po stronie polskiej. Dzięki Funduszowi możliwe było 

rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy oraz 

poprawa stosunków kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Poprzez realizację 

mikroprojektów nastąpił rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań 

oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich. Dzięki  możliwości realizacji w 

ramach Funduszu małych projektów infrastrukturalnych, nastąpiła poprawa infrastruktury 

turystycznej. Poprzez realizację wspólnych mikroprojektów nawiązano wiele nowych 

partnerstw oraz pogłębiono i rozwinięto istniejące. W ramach Funduszu zrealizowano dużo 

ciekawych i innowacyjnych mikroprojektów. Na wyróżnienie zasługuje mikroprojekt Gminy 

Międzylesie, w ramach którego wybudowano wieżę widokowo – przeciwpożarową na 



Trójmorskim Wierchu. Jest to jedyny tego typu projekt zrealizowany na naszym pograniczu w 

ramach środków z Funduszu Mikroprojektów. 

Wiele jest projektów, które oczekują na realizację. Jako przedstawiciele Euroregionu 

Glacensis razem z Panem Czesławem Kręcichwostem bierzemy udział w posiedzeniach 

Komitetu Monitorującego, który przyznaje dofinansowanie dla projektów w tzw. „dużym” 

Programie Interreg V-A RCz – PL. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Zostały ogłoszone kolejne nabory w poszczególnych Osiach Priorytetowych Programu. 

Kilkadziesiąt projektów zostanie przedłożonych na Komitet Monitorujący, który odbędzie się 

na początku grudnia br. Są to projekty infrastrukturalne mające na celu zwiększenie ruchu 

turystycznego, jak np. udostępnienie atrakcji przyrodniczych i kulturowych, budowa ścieżek 

rowerowych czy wież widokowych na pograniczu. Są też projekty skierowane do społeczeństwa 

pogranicza mające na celu wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpracę 

społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie 

lokalnym. Do końca listopada zostaną złożone projekty, które maja poprawić infrastrukturę 

drogową w naszym regionie.  

Co „zyskała” gmina Międzylesie na członkostwie w Euroregionie ? 

Myślę, że  zyskała bardzo wiele. Dzięki przynależności do Euroregionu gmina ma lepszy 

dostęp do informacji na temat programów transgranicznych. Na przestrzeni ostatnich 18 lat 

Gmina zrealizowała kilkadziesiąt mikroprojektów. W ramach Funduszu Mikroprojektów w 

perspektywie finansowanej 2007 – 2013 Gmina zrealizowała 15 mikroprojektów na ogólną 

kwotę dofinansowania ok. 230 tys. EUR. W ramach FM w obecnej perspektywie finansowej 

Gmina otrzymała decyzję o dofinasowaniu kolejnego mikroprojektu. Wiem, że w trakcie 

przygotowania jest kilka mikroprojektów do 2 naboru.  

Na przestrzeni ostatnich lat Euroregion zrealizował wiele projektów własnych, którego 

działaniami została objęta również Gmina Międzylesie. Były to m. in. działania związane z 

oznakowaniem atrakcji turystycznych,  tras rowerowych czy projekty promocyjne dotyczące 

wydania różnego rodzaju materiałów i publikacji promocyjnych.  W zeszłym roku w ramach 

jednego z projektów przeprowadzono kampanię promocyjną w formie reportaży w programie I 

i III Polskiego Radia oraz na stronach internetowych. W prasie polskiej i czeskiej o zasięgu 

krajowym ukazały się artykuły promujące atrakcje turystyczne. W kolejnych projektach, które 

będziemy realizować również planujemy działania, którymi zostanie objęta Gmina Międzylesie. 

Jeśli uzyskamy dofinasowanie w ramach Programu Interreg V-A będą to w najbliższym czasie 

m. in działania promocyjne oraz wymiana dzieci i młodzieży z Polski i Czech.  

I – na koniec – może coś od siebie… 

Gmina Międzylesie jest bardzo aktywną gminą. Jedną z najaktywniejszych gmin 

Euroregionu Glacensis. Bardzo wysoko oceniam współpracę transgraniczną zarówno na 

poziomie współpracujących ze sobą instytucji, jak i społeczności przygranicznych. Przez lata, 

które pracuję w Euroregionie miałam okazję obserwować jak bardzo zmieniała się Gmina 

Międzylesie. Jak rozwinęła się pod względem gospodarczym, turystycznym i kulturalnym. Życzę 

dalszych sukcesów.   

 

Dziękuję za rozmowę 
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I INAUGURACYJNA SESJA 

MŁODZIEŻOWEJ                                      

RADY MIG MIĘDZYLESIE 
 

 

21 października 2016 r., o godz. 

12.00 w sali Urzędu Mig w Międzylesiu na 

wniosek burmistrza MiG Międzylesie 

zwołana została I inauguracyjna sesja 

Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie, 

która przebiegła pod znakiem wyborów 

organów rady. Na sesji oprócz pełnego 

składu rady, obecni byli również zaproszeni 

goście: dyrektorzy szkół, przewodniczący  

i wice-przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Międzylesiu. Burmistrz,  przewodniczył 

obradom, aż do wyboru Przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady, którym w wyniku 

tajnych wyborów została Roksana 

Zarówny.  

 

W dalszej części sesji 

przeprowadzono wybory 

wiceprzewodniczących - wybrano Zuzannę 

Brocką, oraz Andrzeja Kadysa, a także 

wybory sekretarza, którym została 

Aleksandra Zub.  

PRACE W GMINIE TRWAJĄ 
     

  W kilku miejscach w gminie trwają prace 

nad odbudową i udrożnieniem 

przepustów  śródpolnych.  

 

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

Po wielu latach starań, realizując słuszne 

uwagi mieszkańców udało się doprowadzić 

do realizacji projektu przejść dla pieszych 

za pomocą różnokolorowej kostki 

drogowej. Tym samym będą one miały 

charakter trwały. 

 

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

ROBOTY PUBLICZNE 

W ramach robót publicznych 

w ciągu minionego miesiąca na terenie 

Gminy Międzylesie wykonano: 
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1. ROZTOKI: wymiana odwodnienia 

liniowego przy drodze prowadzącej do 

stacji PKP, budowa 70 m drogi dojazdowej 

do posesji nr 16, wstawienie przepustu 

w drodze gminnej 119977D, 

 

2. MIĘDZYLESIE:  budowa 

przepustu przy ulicy Sobieskiego (zjazd na 

drogę dz. 492), wymiana przepustów oraz 

wykopanie rowów w ciągu drogi gminnej 

nr 119968D, remont drogi dojazdowej (dz. 

nr 532/3) do gruntów rolnych, uzupełnienie 

ubytków w drodze dojazdowej  

do ogródków działkowych przy stacji PKP, 

 

3. RÓŻANKA: wymiana mostu 

drewnianego przy wjeździe na drogę  

dz. 256, 

 

4. NIEMOJÓW:  demontaż uszkodzonego 

ogrodzenia placu rekreacyjnego oraz 

przygotowanie do jego modernizacji, 

 

5. DŁUGOPOLE GÓRNE:  montaż lustra 

drogowego przy wiadukcie kolejowym, 

 

6. GAJNIK:  prace przy budowie 

ogrodzenia wokół placu przy świetlicy 

wiejskiej, zakończenie prac oczyszczania 

potoku Cieszyna, 

 

7. DOLNIK:  uzupełnienie ubytków 

i naprawa mostu na drodze dojazdowej (dz. 

nr 93 i 87/4) do posesji nr 23, wymiana 

przepustu przy zjeździe na drogę 

dojazdową (dz. nr 87/1) do gruntów 

rolnych, 

 

8. GOWORÓW:  uzupełnienie ubytków 

w drodze dojazdowej do gruntów rolnych 

(dz. nr 200),  montaż lustra,   

 

9. DOMASZKÓW:  montaż Pomnika 

Siewcy i tablicy upamiętniającej, 

odkrzaczenie drogi dojazdowej (dz. nr 921) 

do gruntów rolnych,   

 

10. GNIEWOSZÓW:  montaż 10 tablic 

kierunkowych ułatwiających lokalizację 

adresową budynków, 

 

11. SZKLARNIA:   odbudowa rowów 

wzdłuż drogi gminnej nr 119979D, 

oczyszczenie odwodnień liniowych dróg 

dojazdowych do drogi gminnej, 

 

12. BOBOSZÓW:  naprawa mostu na 

drodze dojazdowej do posesji nr 9, 

 

13. Dalszy ciąg prac przy odkrzaczaniu 

drogi powiatowej pomiędzy Międzylesiem 

a Goworowem, 

 

14. Odkrzaczanie drogi powiatowej od 

Międzylesia w kierunku Dolnika, 

 

15. Montaż brakującego i wymiana 

uszkodzonego oznakowania znajdującego 

się w pasie dróg gminnych i wewnętrznych 

w zarządzie gminy. 

 

INWESTYCJE 

 

Zakończono budowę budynku zaplecza 

przy kompleksie boisk w Domaszkowie, 

który znacznie poprawi  funkcjonalność 

boisk i komfort  ich  użytkowania.  Wartość 

inwestycji to 545 997,88 zł. Jej realizacja 

była możliwa dzięki wsparciu ze środków  

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

Ministerstwa       Sportu      i      Turystyki,  

w wysokości 256 400,000 zł. Całość prac 

wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Handlu i Usług ROBKON Robert 

Konieczny z/s  w Ząbkowicach Śląskich. 
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Zarząd nad obiektem sprawować będzie 

Ludowy Zespół Sportowy Śnieżnik 

Domaszków.  

 

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

Dzięki  środkom z budżetu województwa 

dolnośląskiego, pozyskanych  w ramach 

Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 

Rozwojowej, przebudowie  poddano  dwie  

drogi w mieście  w ulicy Polnej oraz   

 z  placu Wolności.   

W ramach robót w ul. Polnej wzmocniono 

podbudowę i ułożono nową nawierzchnię   

z trylinki.  

 

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - Usługowe HYDRO-BUD  

P. Kruk  z Goworowa.  Wartość  zadania  to 

41.240,79 zł.  Termin zakończenia prac 

wyznaczono na dzień 18 listopada br.  

Przebudowa drogi z placu Wolności (wjazd 

od ul. Sobieskiego), realizowana jest  przez 

firmę BASCH Sp. z o.o. z/s w Długopolu 

Zdroju.  Na remontowanym odcinku 

położony zostanie asfalt.  Prace remontowe  

potrwają  do końca  listopada br.  Koszt 

zadania to 147 591,92 zł.    

Łączna wartość dotacji przyznanej, na 

realizację  powyższych inwestycji wynosi 

100 000,00 zł.  

 

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

16 listopada br . zakończona została  

przebudowa odcinka drogi gminnej do 

gruntów rolnych w Roztokach. Na odcinku 

drogi, o długości  140 mb, położono nową 

nawierzchnię asfaltową. Wartość  zadania 

to  kwota  60 431,75 zł. Inwestycja jest 

współfinansowania ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, na realizację zadań 

rekultywacyjnych   w wysokości  35 280,00 

zł. Roboty wykonała firma  BASCH Spółka 

z o.o. z/s w Długopolu Zdroju.    

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

Gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. 

„Odbudowa drogi gminnej nr 119970D 

łączącej  się  z drogą powiatową 

miejscowości Jaworek i Nowa Wieś”. 

Odbudowa obejmuje wzmocnienie 

istniejącej podbudowy i ułożenie nowej 

nawierzchni z betonu asfaltowego oraz 

remont elementów odwodnienia.  

Wykonawcą robót  jest firma  P.H.U. 

DOMAX A. Mika,  Boronów. Wartość 

inwestycji  to  kwota  563 891,53 zł.  

Planowany termin jej  zakończenia   

20 grudnia br. Zadanie jest 

współfinansowane ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, w ramach działania Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich,  na poziomie 60 % poniesionych  

kosztów.  
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********************************** 

Zakończono odbudowę ulicy  Kościelnej  

w Międzylesiu.  

 

 

 

 Remont drogi odbywał się etapami.  

W  roku 2015 pracami objęty został odcinek 

300 mb drogi, w tym roku wykonano 

pozostałą część.  

 

 

 

Wykonawcą robót pierwszego  etapu była 

firma BASCH Sp. z o.o. z/s w Długopolu 

Zdroju. Etap drugi wykonała firma  

DROGMOST  z/s  w Kłodzku. 

Łączna wartość zadania  to kwota 

1 163 196,90 zł. Realizacja przedsięwzięcia 

była możliwa dzięki wsparciu ze środków 

rezerwy celowej budżetu państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2015 i 2016,  

w wysokości 67% poniesionych kosztów. 

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

Ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych w roku 2016,  

będzie realizowana odbudowa drogi 

gminnej nr 119953D w Długopolu Górnym 

(wzdłuż torów kolejowych ), na odcinku  

o  długości 810 mb. Roboty wykonuje firma  

DROGMOST  z/s  w Kłodzku. Wartość 

zadania to 168 234,48zł., w tym środki  

z dotacji  134 587,00 zł. Termin 

zakończenia prac wyznaczono na dzień  

5 grudnia br. 

 

 

PONAD 2,5 MLN ZŁ WYDANE 

PRZEZ POWIAT KŁODZKI                               

NA DROGI W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 

 

Dobiegają końca ostatnie prace na 

drogach powiatowych w Gminie 

Międzylesie. Na ukończeniu jest most  

w Roztokach oraz droga w Kamieńczyku. 

 

 W Długopolu Górnym zakończyła 

się budowa chodnika oraz montaż barier 

ochronnych. 
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Poniżej przedstawiamy Państwu 

wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych 

zrealizowanych przez Powiat Kłodzki  

w roku 2016 na terenie gminy Międzylesie: 

1. Przebudowa nawierzchni drogi 

powiatowej nr 3234D w miejscowości 

Domaszków o długości 469 m – wartość 

zadania  140 250,00 zł. 

 

2. Przebudowa nawierzchni drogi 

powiatowej nr 3233D w miejscowości 

Szklarnia o długości 840 m – wartość 

zadania 205 953,00 zł, z czego 

dofinansowanie z gminy Międzylesie 

60 000,00 zł. 

 

3. Przebudowa mostu na rzece Nysa 

Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 

3235D w Roztokach – wartość inwestycji 

1 177 997,00 zł,  z czego dofinansowanie  

z rezerwy ogólnej Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa 487 023,00 zł. 

 

4. Wykonanie dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 3273D w Nagodzicach – 

wartość dokumentacji 60 000,00 zł, z czego 

30 000,00 zł  to dofinansowanie z gminy 

Międzylesie 

 

5. Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D 

w miejscowości Kamieńczyk o długości  

2 km – wartość zadania 938 769,00 zł,  

w tym dofinansowanie 200 000,00 zł  

z Nadleśnictwa Międzylesie oraz promesa 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

w wysokości 380 000,00 zł. 

 

6. Budowa chodnika w Długopolu 

Górnym przy świetlicy wiejskiej w ciągu 

drogi powiatowej nr 3235D – wartość 

zadania 28 600,00 zł. 

 

7. Montaż barier ochronnych przy 

drodze powiatowej nr 3235D  

w Długopolu Górnym na odcinku 112 mb 

– wartość zadania 22 400,00 zł.  

Łącznie: 2 573 969,00 zł. 

Był to bardzo udany rok pod względem 

drogowym na terenie gminy Międzylesie. 

Udało nam się zaangażować spore środki 

finansowe z budżetu powiatu, a poza tym 

pozyskaliśmy fundusze z budżetu państwa, 

gminy Międzylesie oraz Nadleśnictwa 

Międzylesie. Dzięki temu łącznie dało to 

wspomnianą kwotę ponad 2,5 mln zł – 

podsumowuje Piotr Marchewka  

z Zarządu Powiatu Kłodzkiego.  

 

OBCHODY ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 

         Tradycyjnie obchody Święta 

Niepodległości rozpoczęły się uroczystą 

mszą w intencji ojczyzny w kościele  

pw. Bożego Ciała w Międzylesiu. Po mszy 
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w uroczystym pochodzie mieszkańcy 

przeszli pod Obelisk Sybiraków, gdzie 

burmistrz Tomasz Korczak złożył 

symboliczną wiązankę kwiatów. Kolejny 

punkt obchodów to koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu zespołu 

„Długopolanie” w sali widowiskowej 

MGOK. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za 

liczny udział w obchodach narodowego 

święta Sybirakom, licznie przybyłym 

zuchom i harcerzom, strażakom, orkiestrze 

dętej OSP i wszystkim uczestnikom. 

 

Szczególne podziękowania za 

wspaniały, podniosły, wzruszający  

i patriotyczny koncert składamy zespołowi 

„Długopolanie”. Wasz cudowny występ, 

wasze zaangażowanie i serce włożone  

w jego  przygotowanie  sprawiły nam 

słuchaczom olbrzymią radość i wprawiły w 

podniosły i wzruszający nastrój. 

 

DIAMENTOWA STATUETKA                                                     

GMINA FAIR PLAY 2016 

 DLA NASZEJ GMINY 

21 października 2016 r. - Gala Finałowa 

Gmina Fair Play 2016 

W Salonie Chopin (I) Hotelu Bristol,  

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 (obok 

Pałacu Prezydenta RP) odbyła się uroczysta 

Gala Finałowa XV edycji programu Gmina 

Fair Play oraz III edycji programu 

Przyjazna Polska. 

 
Organizatorem programów jest Instytut 

Badań nad  Demokracją i  Przedsię-

biorstwem Prywatnym KIG. Wśród 

trzynastu wyróżnionych przez Kapitułę 

Konkursu samorządów znalazła się Gmina 

Międzylesie, która zdobyła Diamentową 

Statuetkę i certyfikat w związku z udziałem  

w dziesięciu kolejnych edycjach konkursu 

Gmina Fair Play – Samorząd z Wizją. 

Statuetkę wraz z certyfikatem Gminy Fair 

Play odebrała Sekretarz Miasta i Gminy - 

Pani Aleksandra Kruk. 
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I MIĘDZYLESKI FESTIWAL 

PIEROGÓW 
 

 

 

W piękną październikową sobotę 

Międzylesie stało się stolicą pierogów. 

22 października br. został zorganizowany  

w MGOK „I Międzyleski Festiwal 

Pierogów”. Podczas festiwalu odbył 

się  konkurs na „Najlepsze Międzyleskie 

Pierogi”. Do rywalizacji o tytuł najlepszych 

pierogów zgłosiło się 16 

następujących  ekip: 

Małgorzata Jurkiewicz, Zofia Worosz, 

Maria  Piotrowicz, Bronisława 

Urbanowicz, Małgorzata Bojanowska, 

Maria Dudek, Koło Młodych Gospodyń z 

Domaszkowa, Sołectwo Domaszków, 

Kuchareczki Radne, Rada Sołecka 

Szklarnia, Zarząd Koła Emerytów, Koło 

Gospodyń Roztoki, Zajazd „Byczy Róg”, 

Sołectwo Lesica, Przedszkole Międzylesie, 

Zespół Szkół Międzylesie. 

Komisja konkursowa w składzie : 

przedstawiciele Hotelu „Abis” z Bystrzycy 

Kł: Magdalena Rychlik, Agata Kowal, 

Marcin Kijanka - nauczyciel Sztuki 

Kulinarnej z Regionalnej Szkoły 

Turystycznej z Polanicy Zdrój - Bogusława 

Karpińska - właścicielka Agroturystyki „ 

Skowronki” z Radochowa - Karina 

Fuglińska, 

- burmistrz Tomasz Korczak, 

- ks. dziekan Jan Tracz, 

oceniała pierogi  w dwóch kategoriach: 

„pierogi ruskie” i „pierogi z innym 

farszem” 

W kategorii „pierogi ruskie” spośród  

13 rodzajów wyłoniono  trzech 

zwycięzców: 

I miejsce Rada Sołecka Szklarnia, 

II miejsce Przedszkole Międzylesie, 

III miejsce Szkoła Międzylesie. 

W kategorii „pierogi z innym farszem” 

komisja po burzliwych obradach z pośród 

47 rodzajów pierogów wyłoniła 

następujących  zwycięzców: 

 I miejsce - Sołectwo Domaszków – pierogi 

z fetą i suszonymi pomidorami, 

II miejsce - Kuchareczki Radne- zielone 

pierogi ze szpinakiem, 

III miejsce - Sołectwo Domaszków-pierogi 

z kapusta włoską i orzechami włoskimi. 
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Moc gratulacji dla zwycięzców obu 

kategorii i wszystkich 

uczestników  konkursu na „Najlepsze 

Międzyleskie Pierogi”! 

Członkom komisji konkursowej 

dziękujemy za ciężką pracę, upór, 

wytrwałość i wyczucie smaku podczas 

degustacji i oceny  60 rodzajów pierogów. 

To naprawdę wielki wyczyn. 

 

Wielkie słowa uznania dla wszystkich ekip 

za pomysły na farsze do pierogów, takiej 

różnorodności, takich smaków, takiej 

kreatywności, estetyki wykonania i podania 

mogą nam pozazdrościć hotele i restauracje 

z 5 gwiazdkami. Wszystkim smakoszom, 

fanom pierogów, którzy przybyli na 

festiwal pierogów także dziękujemy  

i mamy nadzieję, że degustacja pierogów 

zadowoliła najbardziej wyszukane gusta. 

Zapraszamy na następne szaleństwo   

z pierogami za rok! 

Obiecaliśmy kilka przepisów na tą 

smakowitą potrawę. Obietnicę 

realizujemy. Smacznego ! 

Przepisy na pierogi ruskie 

SOŁECTWO SZKLARNIA - I 

miejsce 

Farsz do pierogów 

 ziemniaki – 500 g 

 ser biały półtłusty – 500g 

 1  cebula 

 2 łyżki smalcu (smażony pokrojony 

boczek-skwarki lub słoninę) 

 ½ łyżeczki soli 

 ½ łyżeczki zmielonego pieprzu 

 1łyżeczka ziół 

Przygotowanie pierogów 

Przygotować  ciasto na pierogi z podwójnej 

ilości składników (mąka do pierogów 

zalecana przez producenta). 

Ser pokruszyć lub przepuścić przez praskę, 

wymieszać z ziemniakami, doprawić solą, 

pieprzem i ziołami. Cebulkę pokroić  

w kostkę zeszklić na smalcu z dodatkiem 

skwarek, dodać do nadzienia i wymieszać. 

Szklanką wycinać kółka z ciasta, nakładać 

po jednej łyżce farszu, składać ciasto na pół 

i zlepiać dokładnie brzegi. 

W garnku zagotować  wodę osoloną  

z dodatkiem łyżki oleju i jak będzie mocno 

wrzała wrzucić porcje pierogów(ok. 15 

szt.). Po wypłynięciu na powierzchnię 

gotować jeszcze ok. 1,5 min, następnie 

wyławiać łyżką cedzakową i układać na 

talerzach(dokładny czas gotowania zależał 

będzie miedzy innymi od grubości ciasta  

i wielkości pierogów).Polać cebulką ze 

skwarkami. 

Przedszkole Międzylesie- II 

miejsce 

Ciasto na pierogi ruskie - 

potrzebne składniki 

 mąka pszenna – 1kg  

 ciepła woda – 400 ml   

 2 łyżki oleju 
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Farsz do pierogów – składniki 

 ziemniaki – 1 kg 

 twaróg – 1 kg 

 0,5 kg cebuli 

 masło do podsmażenia cebuli 

 sól i pieprz do smaku 

Przygotowanie pierogów 

1. Przygotowuję ciasto na pierogi. 

2. Ziemniaki obieram, gotuję  

i przeciskam przez prasę. 

3. Cebule obieram, kroję w kostkę  

i podsmażam na złoto na oliwie. 

4. W misce łączę rozdrobnione 

ziemniaki z cebulą, serem białym, 

solą oraz pieprzem i wyrabiam farsz 

tak, aby był zwięzły. 

5. Stolnicę posypuję mąką i wałkuję na 

niej cienkie ciasto. Wycinam kółka 

wycinarkami lub szklanką. Na 

środek każdego kółka układam 

czubatą łyżeczkę farszu. Rogi ciasta  

zlepiam robiąc falbankę . 

6. Pierogi układam na ściereczce 

wysypanej mąką i przykrywam, aby 

nie wysychały. Gotuję partiami 

kilka minut aż wypłyną i zrobią się 

miękkie. 

7. Pierogi podaję z wody lub po 

wystudzeniu odsmażam na patelni i 

polewam roztopionymi skwarkami 

lub podsmażoną na złoto cebulką. 

Przepisy na pierogi z innym 

farszem  

RADA SOŁECKA 

DOMASZKÓW 

PIEROGI Z SEREM FETA I 

SUSZONYMI POMIDORAMI - I 

miejsce 

Farsz 

-puszka  (słoik) suszonych pomidorów 

-kostka sera Feta 

-pieprz 

Jak robić 

Pomidory odcisnąć z zalewy, wymieszać  

z serem Feta. Doprawić do smaku. Farsz 

nakładamy na krążki pierogowego ciasta  

i zlepiamy. Gotujemy w osolonej wodzie. 

 

PIEROGI Z WŁOSKĄ 

KAPUSTA I ORZECHAMI - III 

miejsce 

 

Farsz  

-średnia główka kapusty włoskiej, 

-2 cebule, 

-3 łyżki masła 

-sól, pieprz ,majeranek 

 

Dodatki 

5 dkg orzechów włoskich, masło. 

Kapustę drobno szatkujemy, solimy, lekko 

ugniatamy. Na patelni rozgrzewamy masło 

dodajemy kapustę, delikatnie podsmażamy. 

Następnie dolewamy trochę wody 

przykrywamy, aby się dusiło. Gdy będzie 

miękka odparowujemy i studzimy. Jeszcze 

raz drobno kroimy doprawiamy solą, 

pieprzem i majerankiem. Nakładamy na 

krążki pierogowego ciasta i dokładnie 

zlepiamy. 

Orzechy grubo siekamy i prażymy na 

suchej, rozgrzanej patelni. 

Pierogi gotujemy w osolonej wodzie, 

wyjmujemy na półmisek, polewamy 

roztopionym masłem i posypujemy 

orzechami. 
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KUCHARECZKI RADNE - II 

miejsce 

ZIELONE PIEROGI ZE 

SZPINAKIEM  

Farsz  

-300 g szpinaku 

-125 g żółtego sera 

-135 g sera typu feta 

-3 ząbki czosnku 

-35 g masła 

-sól, pieprz, papryka słodka i ostra do 

smaku 

Jak robić 

Rozgrzej  masło, dodaj posiekany czosnek, 

po chwili dodaj szpinak-przesmaż ok. 15 

minut. Do powstałej masy dodaj starty na 

grubych oczkach ser żółty +ser feta . Połącz 

i przesmaż doprawiając do smaku. Farsz 

nakładamy na krążki pierogowego ciasta  

i zlepiamy. Gotujemy w osolonej wodzie. 

5-LECIE ZESPOŁU 

MIĘDZYLESIANIE 
 

 

W trakcie Międzyleskiego Festiwalu 

Pierogów wystąpił zespół Międzylesianie, 

który przygotował okolicznościowe 

piosenki i przyśpiewki, które uatrakcyjniły 

imprezę. W tym dniu zespół obchodził 

swoje 5-lecie. Z okazji jubileuszu dyrektor 

MGOK wręczając  pamiątkowy dyplom  

i kwiaty złożyła zespołowi podziękowania 

za dotychczasową współpracę i życzenia 

dalszych sukcesów, udanych kolejnych lat 

działalności artystycznej. Publiczność 

gremialnie odśpiewała Międzylesianom 

100-lat. 

„TU WSZĘDZIE JEST MOJA 

OJCZYZNA” 

 

 

 

10 listopada br. odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości, którą pod kierunkiem  

p. Elwiry Kuczwary i p. Sebastiana Kopcia, 

przygotowali uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum z Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie. Obchody 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

zbiegły się z uroczystością odsłonięcia 

pomnika „Osadnika-Siewcy”. 
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Na uroczystość przybyli: burmistrz, 

sołtys wsi, dyrektor Zespołu Szkół  

w Międzylesiu, ksiądz proboszcz, dyrektor 

MGOK w Międzylesiu, przedstawiciele 

Młodzieżowej Rady Gminy oraz 

mieszkańcy Domaszkowa. Uroczystość 

uświetnił poczet sztandarowy OSP  

z Domaszkowa. 

 Koncert pieśni patriotycznych 

rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem 

hymnu narodowego, a prezentowane 

utwory muzyczne poprzedzane były 

narracją opisującą genezę ich  powstania   

i  tło historyczne . Utwory ukazywały drogę 

Polaków do odzyskania niepodległości.  

  W  wykonaniu uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum usłyszeliśmy 

pieśni: Pierwsza Brygada, Szara Piechota, 

O mój rozmarynie, Rozkwitały pąki białych 

róż, Wojenko, wojenko, Przybyli ułani pod 

okienko, Tu wszędzie jest moja ojczyzna. 
Atmosfera była niezwykle podniosła  

i dostojna.  

 

ZAPRASZAMY !!!  

MIKOŁAJ W MGOK !!! 

 

MGOK w Międzylesiu serdecznie 

zaprasza wszystkie dzieci 4 grudnia 

2016 r. w godz. 14.00-16.00 na 

spotkanie z Mikołajem. Wszelkich 

informacji udzielają pracownicy 

MGOK, tel.  74-812-63-43. 

 

 

 

 

ZACZAROWANY ŚWIAT 

ZABAW 

 

W listopadzie w  Domu Kultury  

w Domaszkowie spotkała się grupa 

wielopokoleniowa. W trakcie spotkania 

mamy i babcie przypomniały  

i zaprezentowały najmłodszym zabawy  

z  okresu swojego dzieciństwa. I tak 

wszyscy  doskonale bawili się podczas 

takich zabaw i gier jak: w klasy, państwa 

miasta, skakanie w gumę, koziołka, 

głupiego Jasia, gry planszowe, itp. Dzieci 

pokazały rodzicom swoje ulubione gry - 

szukanie pokemonów, gry komputerowe, 

układanie puzzli. Największą frajdę i wiele 

śmiechu wzbudziła gra w „państwa, 

miasta”. 

Dorosłym, czyli przede wszystkim 

mamom, taki wieczorek bardzo się 

spodobał  i już planują kolejne spotkania 

oczywiście razem z dziećmi.  
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WERNISAŻ POPLENEROWEJ 

WYSTAWY FOTOGRAFII                                 

W MIĘDZYLESKIM ZAMKU 
 

W piątek, 28 października 2016 r.,  

w salach wystawowych Zamku Międzylesie 

odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 

fotograficznej, będącej efektem pleneru, 

jaki miał miejsce w czerwcu br.  

w gościnnych murach Zamku, miasta  

i gminy Międzylesie. Kolejna edycja 

twórczego spotkania fotografików Okręgu 

Dolnośląskiego Związku Polskich 

Artystów Fotografików oraz 

zaproszonych gości z kraju miała na celu 

kontynuację działania artystycznego pod 

nazwą: Wobec miejsca i czasu... V. Zamek 

Międzylesie. Tradycja i dziedzictwo 

kulturowe Ziemi Kłodzkiej. Koncepcję tego 

cyklicznego działania OD ZPAF 

sformułował w 2010 r. ówczesny 

wiceprezes ds. artystycznych Andrzej 

Dudek-Dürer. Dzisiaj prezentujemy piątą 

już edycję poplenerowej wystawy 

fotograficznej z cyklu Wobec miejsca  

i czasu... 

 

Wernisaż rozpoczął prezes Okręgu 

Dolnośląskiego ZPAF Andrzej Rutyna, 

witając licznie zgromadzonych i zacnych 

gości, którzy przybyli nie tylko  

z Międzylesia, ale również z regionu 

Dolnego Śląska. Przedstawił również 

zgromadzonym gościom przybyłych  

na otwarcie wystawy twórców. 

 

Następnie głos zabrał pan Tomasz 

Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie, który objął patronatem 

honorowym wystawę. Pan Burmistrz 

wspomniał o doniosłości dla mieszkańców 

miasta i gminy działań artystycznych  

w Zamku Międzylesie, podkreślając 

szeroką skalę i wysoki poziom artystyczny 

pleneru, wernisażu i wystawy 

zorganizowanej przez OD ZPAF. 

 

Walory artystyczne pleneru  

i wystawy fotograficznej, zaaranżowanej  

w oryginalnych salach wystawowych 

Zamku Międzylesie przedstawił kurator 

wystawy Andrzej Dudek-Dürer, który 

pokrótce przedstawił ideę plenerów  

i wystaw fotograficznych z cyklu Wobec 

miejsca i czasu..., a następnie skupił się nad 
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walorami artystycznymi prezentowanej 

wystawy. Podkreślił istotę i efektywność 

współdziałania dwudziestu czterech 

artystów, charakteryzujących się przecież 

różną stylistyką twórczą i prezentujących 

różne, czasem antagonistyczne kierunki 

działania artystycznego, które  

w sumarycznym efekcie końcowym 

składają się na prezentowaną wystawę. 

 

Na koniec części oficjalnej prezes 

OD ZPAF podziękował Samorządowi 

Województwa Dolnośląskiego za 

udzielenie wsparcia finansowego na 

realizację pleneru i wystawy fotograficznej, 

panu Tomaszowi Korczakowi – 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie, 

a także pani Kindze Tłustochowicz  

z Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz 

panu Prezesowi Jerzemu Adamiczce i pani 

Dagmarze Bieniewskiej z Zamku 

Międzylesie za wspaniałą współpracę przy 

organizacji pleneru i wystawy. Następnie 

prezes OD ZPAF zaprosił zgromadzonych 

gości do zwiedzania ekspozycji oraz do 

poczęstunku. 

Autorzy: Andrzej Rutyna i Piotr Nowak (OD 

ZPAF) 

Podczas wernisażu dokonano dokumentacji 

fotograficznej, dostępnej na stronie 

internetowej OD ZPAF: 

www.zpafwroclaw.pl  

DZIEŃ POEZJI DLA SENIORA 

 

14 listopada 2016 r. o godz. 10:00  

w Domu Kultury w Domaszkowie odbył się 

"Dzień Poezji dla Seniora". Przedszkolaki  

z Domaszkowa, reprezentanci Przedszkola 

nr 3 z Kłodzka, dzieci z Niepublicznego  

i Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego 

"Subrideo"z Kłodzka, wychowankowie 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

z Długopola Zdroju wspólnie umilili wizytę 

naszym gościom, odważnie śpiewając 

piosenki, tańcząc i recytując wiersze. 

Wszystkie występy artystyczne zostały 

nagrodzone. Podczas spotkania wystąpił też 

nasz gość honorowy- Pani Lila Kucfir - 

lokalna poetka i malarka. Spotkanie było 

znakomitą okazją do kształtowania u dzieci, 

już od najmłodszych lat, szacunku dla osób 

starszych oraz do integracji z innymi 

placówkami. Wszystkim obecnym sprawiło 

wiele radości i na długo pozostanie  

w pamięci. 

 

WYCIECZKA DO MUZEUM 

PAPIERNICTWA 

17 października 2016r. uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Domaszkowie  

z klasy I, IIIa, i IIIb,  z opiekunami  

p. E. Jadwisieńczak, M. Pokorą  

http://www.zpafwroclaw.pl/
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i M. Howaniec wyruszyli na wycieczkę do 

Dusznik Zdroju.  

 

W drodze do Dusznik uczestnicy 

odbyli spacer po przepięknym parku  

w Polanicy Zdroju. Podziwiali tam wiele 

gatunków drzew i krzewów. Była to 

ciekawa lekcja przyrody w terenie!  

W Dusznikach, zwiedzili Muzeum 

Papiernictwa.  

 

Podziwiali tam wiele cennych 

zabytków związanych z papiernictwem  

i drukarstwem oraz poznali  historię 

powstania papieru. Każdy uczeń, po 

zwiedzeniu muzeum, podjął próbę 

samodzielnego czerpania papieru.  

Na pamiątkę pobytu w papierni uczniowie 

otrzymali wyprodukowane przez siebie 

arkusze. Z wycieczki uczniowie wrócili 

bardzo zadowoleni!  Przywieźli też wiele 

pamiątek. 

WYCIECZKA DO KUDOWY - 

ZDROJU 
 

27 października uczniowie klasy III 

gimnazjum z Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci  

w Domaszkowie pod opieką pani Elwiry 

Kuczwary i pana Sebastiana Kopcia, wzięli 

udział w wycieczce do  Kudowy Zdroju. 

  

 
 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie 

gimnazjaliści zwiedzili Kaplicę Czaszek  

w Czermnej i Szlak Ginących Zawodów. 

Najciekawszą atrakcją dla młodzieży było 

mini zoo, w którym uczniowie mogli sami 

nakarmić zwierzęta. Zobaczyliśmy 

ponadto, jak wytwarza się naczynia z gliny 

i piecze chleb w kamiennym piecu. 

Dodatkową atrakcją był przejazd 

szynobusem, malowniczą i urokliwą trasą 

Kłodzko – Kudowa  Zdrój. Wszyscy 

wróciliśmy bardzo zadowoleni. 

 

CZYTANIE  

W SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU  

W DOMASZKOWIE 

 

 
 

Wiek przedszkolny to czas, w którym 

powinniśmy rozwijać zainteresowania 

czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, 
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aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką 

będą miały ogromne znaczenie w ich 

dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie  

w wydarzeniach kulturalnych. Dlatego 

rozpoczęliśmy akcję „Poczytaj mi 

bajeczkę”, która ma na celu kształcenie 

nawyków czytelniczych, wyrabianie 

nawyku dbania o książki i szanowania ich, 

a także przekazywanie za pośrednictwem 

literatury wartości moralnych oraz 

budowanie więzi między dorosłymi  

i dziećmi. Przedsięwzięcie polega na tym, 

że chętni, nie tylko rodzice, przychodzą do 

naszego przedszkola i czytają dzieciom.  

 
 

Akcję zainaugurowały dzieci ze szkoły 

podstawowej, z klasy II, które jako 

pierwsze czytały swoim młodszym 

kolegom i koleżankom. Następnym 

gościem był dziadek naszych 

przedszkolaków Zuzi i Borysa, pan 

leśniczy, który  przeczytał utwór „Choinka” 

oraz pani Anetta Odziemek - przedszkolny 

logopeda -, która nie tylko opowiadała 

bajeczkę „Trzy świnki”,  ale też aktywnie 

zachęcała dzieci do słuchania poprzez 

wyznaczanie różnych zadań. Przedszkolaki 

z wielkim zaciekawieniem słuchają bajek,  

a także oglądają kolorowe ilustracje.  

 

Zdaniem psychologów czytanie dziecku dla 

przyjemności 20 minut dziennie jest 

mądrym sposobem spędzania czasu  

z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego 

przyszłość. Czekamy z niecierpliwością na 

dalszych ochotników. 

 

 

 

„ PODRÓŻ W CZASIE” 
 

20.10.2016 r. klasa II a z Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie,  wraz  

z wychowawczynią i rodzicami,  odbyła  

„podróż w czasie” w Muzeum Pojazdów  

w Galowicach.  Mogliśmy interaktywnie 

poznać wspaniałą kolekcję karet, 

dyliżansów i przeróżnie zdobionych sań. 

 
Opowieść pani przewodnik 

pozwoliła nam lepiej poznać klimat 

dawnych czasów i zrozumieć znaczenie 

konia w życiu człowieka. Duże wrażenie na 

dzieciach wywarły sanie św. Mikołaja, do 

których cichutko szeptały swoje życzenia 

odnośnie prezentów. 

 
Muzeum mieści się w starym 

spichlerzu, dzieci poznały więc pierwotne 

przeznaczenie tego miejsca oraz wzięły 

udział w warsztatach, podczas których 

mieliły ziarno zboża na mąkę, wyrabiały 

ciasto i piekły podpłomyki w piecu 

chlebowym. 
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Po wspólnym obiedzie i zabawach 

ruchowych na świeżym powietrzu 

bezpiecznie wróciliśmy do domu. 

Wycieczkę uważamy za bardzo udaną. 

 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

 

 
 

Dnia 4 listopada br. w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Domaszkowie 

obchodziliśmy, już po raz trzeci, Dzień 

Postaci z Bajek. 

 

 
Był to kolejny niesamowity dzień w naszej 

szkole, która zmieniła się w bajkową krainę. 

Uczniowie wcielili się w różne bajkowe 

postacie. Stroje były bardzo pomysłowe  

i kolorowe, do złudzenia przypominały 

dziecięcych bohaterów bajek. Nie zabrakło 

księżniczek, piratów, wróżek, smerfów, 

strasznych czarownic i różnych bajkowych 

zwierząt. W klasach przeprowadzono 

konkurs na najbardziej pomysłowe 

przebranie. Uczniowie otrzymali ciekawe 

nagrody. Wielką atrakcją w tym dniu były 

przerwy, podczas których trwała zabawa 

przy muzyce. 

PASOWANIE… 

 

27 października br. odbyło się uroczyste 

ślubowanie i pasowanie uczniów kl. I.  z 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie.  

Punktualnie o godzinie 9.00 w sali 

gimnastycznej przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego powitała przybyłych gości, 

nauczycieli, rodziców i uczniów.  

 

Szczególnie gorąco powitała bohaterów 

uroczystości-uczniów klasy pierwszej, 

którzy w odświętnych strojach i biretach na 

głowach przygotowali krótki program 

artystyczny wraz z koleżanką z klasy IV 

Nikolą Kańską odgrywającą postać Pinokia 

Wspierani przez wychowawczynię p. 
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Magdalenę Howaniec zaprezentowali 

swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. 

Wykazali się również wiedzą dotyczącą 

naszej ojczyzny oraz znajomością zasad, 

które ułatwiają funkcjonowanie w grupie 

rówieśniczej. Tym samym udowodnili, że 

są gotowi do złożenia uroczystego 

ślubowania na sztandar szkoły. Pasowanie 

na ucznia dokonane przez p. dyrektor za 

pomocą „wielkiego ołówka”, było tego 

potwierdzeniem. Uczniowie kl.I zostali 

przyjęci do braci uczniowskiej. 

Ukoronowaniem uroczystości było 

wręczenie pamiątkowych dyplomów. 

Uśmiechnięci uczniowie przyjęli życzenia i 

prezenty od przewodniczącej Samorządu 

Uczniowskiego oraz od zaproszonych 

gości. 

 

Na zakończenie wszyscy przybyli goście 

oraz bohaterowie uroczystości spędzili czas 

przy słodkim poczęstunku przygotowanym 

przez rodziców. 

Pierwszoklasistom życzymy wielu 

sukcesów w murach naszej szkoły! 

 

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE   

 24.10.2016 r.,  w ramach realizacji 

programu "Bezpieczna Szkoła", oraz 

priorytetu dotyczącego czytelnictwa, 

uczniowie klas trzecich szkoły 

podstawowej z Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci  

w Domaszkowie, pod opieką p. Elżbiety 

Jadwisieńczak i p. Małgorzaty Pokory,  

udali się do Biblioteki Publicznej  

w Międzylesiu. 

 Dzieci zostały bardzo serdecznie 

przywitane przez panie: Beatę Muszyńską      

i Lidię Palkę. Pani Lidia  zapoznała je  

z  działalnością biblioteki   i znaczeniem 

czytelnictwa we współczesnym świecie.  

 

 Pani Beata  oprowadziła po Izbie 

Regionalnej, w której zgromadzone są 

eksponaty podarowane przez mieszkańców, 

związane z historią gminy Międzylesie. 

 Na zakończenie uczniowie 

podziękowali paniom za ciekawie 

przeprowadzone zajęcia. 

 

BICIE REKORDU GUINNESSA                                                                                  

W ZESPOLE SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU ! 

 

17 października br. do akcji WOŚP-  

próby bicia rekordu Guinnessa  

w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji 

krążeniowo – oddechowej przystąpiło  

50 uczestników z Zespołu Szkół  

w Międzylesiu.  
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W całej Polsce miejsc bicia rekordu 

było blisko 900. We wszystkich miejscach 

rekord musiał odbyć się na podobnych 

zasadach, wszyscy uczestnicy musieli 

uczyć się tych samych elementów. Celem 

udziału było pozyskanie przez uczestników 

wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo-

oddechowej oraz nauczenie poprawnego 

wykonywania elementów resuscytacji:  

30 uciśnięć klatki piersiowej oraz  

2 wdechów ratowniczych. Umiejętności, 

która może uratować ludzkie życie.  

 

 

 

Akcja rozpoczęła się o godz.12:00 

i trwała 35 minut. Na początku uczestnicy 

obserwowali instruktaż poprawnego 

wykonania resuscytacji krążeniowo- 

oddechowej przedstawionego przez 

ratownika medycznego p. Stanisława Szurę. 

Następnie wszyscy uczniowie przećwiczyli 

krok po kroku uciśnięcia klatki piersiowej 

oraz wdechy ratownicze. 

 

 

 

Cała akcja naszego bicia rekordu 

musiała być nagrana, fotografowana  

i potwierdzona stosownymi dokumentami. 

Teraz będziemy czekać na zaliczenie 

rekordu. Koordynatorem akcji była  

p .Barbara Lewandowska i p. Teresa 

Śliczna we współpracy z p. Władysławem 

Broszką i cały „sztab pomocniczy", 

któremu bardzo dziękujemy. 

 

,,GÓRY STOŁOWE- KRAINA 

ZRODZONA Z MORZA" 

 

 

 

W konkursie ,,Góry Stołowe- kraina 

zrodzona z morza" organizowanym przez 

Park Narodowy Gór Stołowych uczniowie 

naszej szkoły uzyskali następujące lokaty: 

II miejsce- Przemysław Kulbaka z klasy 6 b 
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III miejsce- Oliwia Neter z klasy 6 c 

wyróżnienie- Patrycja Wróbel z klasy III b 

gimnazjum. 

 

Odbiór nagród odbył się 14 listopada br.  

w Ekocentrum Parku Narodowego Gór 

Stołowych w Kudowie-Zdroju. 

Gratulujemy sukcesów!  

 

NARODOWE CZYTANIE 

SIENKIEWICZA                                                            

100 LAT OD ŚMIERCI 

NOBLISTY 

 

 

 

15 listopada br. minęło 100 lat od 

śmierci Henryka Sienkiewicza. W tym dniu 

w szkole na lekcjach języka polskiego 

zapoznano uczniów z sylwetką laureata 

literackiej Nagrody Nobla: pisarza, 

wielbiciela historii i podróżnika. Poza tym 

wspominano twórczość Sienkiewicza, 

autora m.in. ,,Trylogii", ,,W pustyni  

i w puszczy", ,,Quo Vadis", ,,Krzyżaków". 

Uczniowie wysłuchali baśni, legendy  

i nowel czytanych przez panie polonistki 

oraz panią bibliotekarkę. 

 

 

 

 W ten sposób uczciliśmy pamięć 

Henryka Sienkiewicza, którego rokiem 

ogłoszono rok 2016. 

        

I SZKOLNY KONKURS 

„WĘDRÓWKI PO LESIE” 
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 9 października br. w Zespole Szkół  

w Międzylesiu odbył się Konkurs 

„Wędrówki po lesie”, skierowany do 

uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej. 

Uczniowie pracowali nad zadaniami  

w grupach tworząc kolorowe plakaty lasu. 

Podczas konkursu gościliśmy również pana 

Mariusza Kępę z Nadleśnictwa  

w Międzylesiu, który przygotował 

prezentację multimedialną o lesie. Wszyscy 

uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze 

przygotowani i bez problemu poradzili 

sobie ze zmaganiami konkursowymi.   

 

 

 

Wszystkim dzieciom biorącym udział  

w konkursie gratulujemy i dziękujemy. 

WOLONTARIUSZE ZESPOŁU 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU   

W AKCJI 

 

 

          W tym roku, w dniu Wszystkich 

Świętych, wolontariusze z Zespołu Szkół  

w Międzylesiu, dyżurowali przy 

miejscowym cmentarzu-kwestowali 

w ramach akcji „Mogiłę Pradziada  ocal od 

Zapomnienia” 

     Ponownie zgłosiliśmy się do akcji TV-

Wrocław -”Mogiłę Pradziada ocal od 

Zapomnienia”. Od początku października  

prowadziliśmy akcję „Znicz”, w ramach 

której zbieraliśmy białe i czerwone znicze, z 

przeznaczeniem na polskie  cmentarze na 

Ukrainie. 

 

   Od 29 października - 1 listopada, 

kwestowaliśmy na cmentarzu- relacjonuje 

jedna z uczestniczek. Wolontariuszki: 

Sandra Byczkowska, Natalia Kowalska, 

Dominika Malicka, Patrycja Cymborska, 

Natalia Magdalena Kowalska, Paulina 

Dum, Roksana Zarówny wraz   

z opiekunami Małgorzatą Dudkiewicz  

i Ireną Trytek dyżurowały z puszkami. 

 

Mieszkańcy  Międzylesia oraz goście 

odwiedzający groby najbliższych, 

przystawali, rozmawiali z nami o akcji  

i wspierali finansowo. Zebrane pieniądze  

w kwocie 660 złotych, zostały przekazane 

na ratowanie  polskich nekropolii na 

Ukrainie. 
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   Dziękujemy za pieniądze wszystkim, 

którzy nam zaufali, i prosimy o dalsze 

wsparcie finansowe, które umożliwi nam 

tym razem wyjazd za wschodnią granicę  

i pozwoli nam pracować przy 

porządkowaniu polskich, zapomnianych 

grobów. Taki wyjazd, to żywa lekcja 

patriotyzmu, okazja poznania historii 

swoich rodzin, ale również historii naszego 

narodu. Chcemy aby wiedza o Kresach nie 

została wymazana z naszej narodowej 

pamięci. 

Organizatorzy 

 

GRATULUJEMY ! 

 

 
 

  

Wrocławski Klub ANIMA był 

organizatorem XVI Dolnośląskiego 

Konkursu Plastycznego pt. „Podróże po 

europejskiej kulturze”. Udział w nim wzięli 

uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjaliści oraz uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych. W kategorii klas  

O-III  uczennica naszej szkoły – Dominika 

Makarska zajęła II miejsce. 

 Wernisaż odbył się 30.10.2016 r.  

w klubie ANIMA, a wzięła w nim udział 

Dominika wraz z rodziną oraz 

wychowawczynią Lucyną Zielińską. 

Gratulujemy sukcesu! 

 

 
 

ŚLADY PRZESZŁOŚCI… 

 

28 października br. uczniowie klas 

III gimnazjum wraz z grupą harcerzy 

przyłączyli się do akcji sprzątania grobów 

na nieczynnym już cmentarzu  

w Kamieńczyku.  

To nie jest okazjonalna akcja, gdyż od kilku 

lat uczniowie, którzy kończą gimnazjum 

dwa razy w roku porządkują groby 

zapomniane, zaniedbane, które są śladami 

przeszłości ziemi, na której mieszkamy  

i pamiątkami po ludziach, którzy dawniej tu 

żyli.  

Uczniowie z wielkim zapałem pielili 

chwasty, grabili liście, układali gałązki 

świerkowe, zapalali znicze. 
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 W międzyczasie czytali tablice 

nagrobne, słuchali o historii kościoła, 

cmentarza, usłyszeli też kilka ciekawostek 

m.in. o budynku zwanym po łacinie 

ossuarium, w którym składano kości dawno 

zmarłych mieszkańców, których groby 

musiano rozkopywać dla nowych 

pochówków.  

 

 
 

Uczniowie zwrócili uwagę na kilka 

ładnych grobów sprzed roku 1945, w tym 

dwa z ciekawymi porcelanowymi tablicami 

i różnokolorowymi inskrypcjami. Kilkoro 

uczniów zapaliło znicze przy pomniku 

upamiętniającym mieszkańców wsi 

poległych w czasie I wojnie światowej. To 

rzadkość, ponieważ większość takich 

pomników była w Polsce Ludowej 

niszczona. 

Po zakończonej pracy uczniowie 

ogrzali się przy ognisku, a następnie pieszo, 

żółtym szlakiem wrócili do Międzylesia. 

ETAP FINAŁOWY „KORONY 

MIĘDZYLESIA” 2016 

Chociaż od ostatniego VII etapu 

czwartego sezonu imprezy rowerowej 

„Korona Międzylesia”, który odbył się  

15 października 2016 r., upłynął niemal 

miesiąc, to nadal wspomnienie o nim żywo 

trwa w pamięci. Taki etap marzenie.  

Z terminem wpasowaliśmy się idealnie, 

gdyż był to jeden z nielicznych 

październikowych dni, w którym 

zaświeciło słońce. Temperatura była 

odpowiednia, a intensywny wiatr szalał 

jedynie na otwartych przestrzeniach. Jak 

mówią: nie ma nieodpowiedniej pogody na 

rower, jest tylko złe ubranie. Jednak 

rowerzyści zdecydowanie wolą pogodę 

bezdeszczową, bo wówczas przyjemność  

z jazdy rowerem jest większa. Cieszymy się 

więc niezmiernie z łaskawej aury. 

 

Na koronny, jeden z bardziej 

wymagających, etap z Goworowa do 

Jodłowa wyruszyło 30. uczestników, którzy 

do pokonania mieli 5,7 km oraz aż 350 m 

różnicy wzniesień. Powszechnie wiadomo, 

że rower to pojazd napędzany siłą mięśni. 

Natomiast nieliczni wiedzą, że rower jadący 

pod górę jest napędzany siłą woli. Taką 

silną wolę mają wszyscy uczestnicy 

„Korony Międzylesia” – i Ci, którzy są 

zawsze lub prawie zawsze od początku jej 

trwania, i Ci którzy bywają na niej 

wielokrotnie, a także Ci, którzy byli chociaż 

raz. Nigdy się nie zdarzyło, by ktokolwiek 

nie dotarł do mety – a radość ze zdobywania 

kolejnych wzniesień, niezależnie od czasu i 
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metody, jakimi się je zdobyło, zawsze jest 

ogromna. Jeszcze większą radością jest 

niepowtarzalnie przyjazna atmosfera 

tworzona przez wszystkich, zarówno 

organizatorów, jak i uczestników. 

Spontaniczny wolontariat. Spontaniczna 

oddolna inicjatywa uczestników, by z 

dobrowolnych wpłat utworzyć fundusz na 

zaspokajanie podstawowych potrzeb 

rowerzystów spragnionych i złaknionych na 

mecie. Wspieranie i motywowanie się 

nawzajem. I ten doping na starcie, podczas 

przejazdu i na mecie… Bezcenne! Każdy 

uczestniczący w imprezie przyczynia się do 

tworzenia jej przyjaznego klimatu. 

 

 

Oficjalne zakończenie sezonu 

rowerowego obfitowało w liczne 

niespodzianki. Tradycyjnie rozpoczęliśmy 

od podsumowania etapu i wręczania 

paszportów oraz certyfikatów z wpisanym 

uzyskanym rezultatem. Następnie 

najaktywniejsi rowerzyści oraz 

wolontariusze, pomagający w organizacji 

imprezy otrzymali pamiątkowe certyfikaty 

za sezon 2016 – ze zdjęciem niespodzianką. 

Każdy uczestnik zakończenia sezonu mógł 

wybrać sobie prezent. Do wyboru były 

akcesoria sportowe, znaczki odblaskowe, 

wydawnictwa turystyczne i gadżety 

reklamowe. Był i prezent dedykowany – 

najmłodsza uczestniczka – 

ośmiomiesięczna Natasza, która na razie 

podróżuje w rowerowej przyczepce 

ciągnietej przez rodziców – otrzymała 

słonia przytulankę. 

 

Niespodziewanie Agnieszka Piątek  

i Rafał Majewski ufundowali nagrody – 

suplementy diety dla osób aktywnych 

ruchowo - dla największych twardzieli, 

czyli aż 5. osób, które uczestniczyły we 

wszystkich etapach tegorocznej „Korony”, 

a ponadto wyróżnili upominkiem jej 

pomysłodawczynię i główną organizatorkę 

Katarzynę Grzybowską-Kania. 

Niespodzianki przygotował także burmistrz 

Tomasz Korczak. Organizatorzy i wszyscy 

wolontariusze, wspierający ich  

w przeprowadzaniu imprez otrzymali 

podziękowania na piśmie oraz rowery… 

miniatury kolekcjonerskie. Ponadto 

wszyscy uczestnicy ostatniego etapu 

otrzymali podarunki – bandany (głowa jest 

najważniejsza) oraz mapy turystyczne. 

Każdy tort ma swoją wisienkę – naszą były 

pamiątkowe medale w kształcie korony, 

którymi uhonorowane zostały wszystkie 

kobiety, cała młodzież – pięknie nam się 

rozwinęła od jednej do pięciu osób - oraz 

wszyscy mężczyźni, którzy uczestniczyli w 

przynajmniej trzech etapach tegorocznej 

„Korony Międzylesia”. 

Jednym z elementów integracyjnych 

było ognisko, przy którym, w oczekiwaniu 
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na część oficjalną, prowadzono serdeczne 

rozmowy, pieczono kiełbaski, delektowano 

się ciastami upieczonymi przez Baśkę, 

Mariolę i Agnieszkę oraz napojami 

owocowymi i batonikami energetycznymi. 

I tak trudno było nam się rozstać… 

Rozstajemy się, ale nie na długo. Czas do 

kwietnia 2017 minie szybciej niż się wydaje 

a wtedy znowu wyruszymy na szlaki 

„Korony Międzylesia”, na które wszystkich 

serdecznie zapraszamy.Na zakończenie 

kierujemy podziękowania do wolontariuszy 

„etatowych” i spontanicznych: Elżbiety 

Urbanowicz, Marii Zadorożnej, Barbary 

Faron, Agnieszki Piątek, Marioli Stock, 

Marka Glińskiego, Zbigniewa Kani, 

Wojciecha Kaszewskiego, Piotra 

Kensickiego, Grzegorza Smolenia  

i Bogusława Zadorożnego. Dziękujemy za 

czas poświęcony „Koronie” i jej 

uczestnikom.Dziękujemy także wszystkim 

rowerzystom – ta impreza jest dla Was i bez 

Was nie mogłaby istnieć. Cieszymy się, że 

pomysł chwycił i zostaliście skutecznie 

„zarażeni” chęcią dalszego uczestnictwa. 

Do zobaczenia na rowerowym szlaku 

MLKS Sudety Międzylesie 

„MOJA DWUNASTKA” PO RAZ 

49. 

W sobotnie przedpołudnie 5 listopada 2016 

na przyjęcie comiesięcznej dawki biegania 

i maszerowania stawiło się 13 osób. Mamy 

szczęście do pogody – znowu przyświecało 

nam słońce, więc tym przyjemniej 

oddawaliśmy się aktywności ruchowej. 

Ponadto w bardzo niedalekiej perspektywie 

nasz JUBILEUSZ. Na pewno przygotujemy 

się do niego w sposób szczególny. 

Liczymy, że 3 grudnia 2016 podczas 50. 

„Mojej Dwunastki” wielu z 

dotychczasowych uczestników będzie 

chciało powspominać czteroletnią historię 

naszej imprezy oraz „dołożyć” metrów do 

własnego, oraz wspólnego licznika 

przebytych kilometrów. 

Serdecznie zapraszamy od 9.30 na basen w 

Międzylesiu – miejsce zapisów, oraz 

świętowania 50-tki naszej lokalnej imprezy 

marszowo-biegowej. Zachęcamy do 

mikołajkowego ubioru lub chociaż 

założenia mikołajkowej czapeczki. Niech 

będzie odświętnie. 

MLKS Sudety Międzylesie 

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) 

*21.11.2016*5.12.2016*19.12.2016* 
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POWIATOWA RADA RYNKU PRACY 

 

21.11.2016 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku odbyło się IV posiedzenie 

Powiatowej Rady Rynku Pracy, na której została omówiona realizacja zadań z zakresu 

zwalczania bezrobocia w 2016 r. Zwiększone zostały środki na organizację robót publicznych 

i staży. Poniżej przedstawiamy poziom bezrobocia w gminach powiatu kłodzkiego – stan na 30 

września 2016 r. 
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