
 

 

 

 



ROZMOWA  Z  JUSTYNĄ ADAMÓW INSPEKTOREM W REFERACIE 

ORGANIZACYJNYM - KOORDYNATOREM PROJEKTU „PROMOCJA 

DROGĄ DO ROZWOJU TURYSTYKI POGRANICZA POLSKO-

CZESKIEGO”  ORAZ MARKIEM GLIŃSKIM KIEROWNIKIEM 

REFERATU ORGANIZACYJNEGO  UMiG W MIĘDZYLESIU 

 

 

 

Wszyscy wiedzą jak ważna jest skuteczna promocja w przypadku naszej gminy. Wpływa 

ona na zwiększenie ruchu turystycznego, wydłużenie czasu pobytu turystów ze względu 

na różnorodność oferowanych atrakcji wypoczynkowych. Spotykamy się, by 

porozmawiać o słusznych powodach do radości po powrocie z Katowic. 



Powiedz Marku, jak zaczęła się przygoda naszej gminy z tak ważnymi z punktu widzenia 

promocji targami jakimi były „GLOBalnie 2017” w Katowicach ?  

M.G. - Wszystko zaczęło się od projektu. Gmina Międzylesie wraz z partnerem z Kralik w 

okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. realizuje projekt pt. „Promocja drogą do 

rozwoju turystyki pogranicza polsko-czeskiego”. Ideą projektu jest zwiększenie 

zainteresowania regionem międzylesko - kralickim, ożywienie ruchu turystycznego poprzez 

wydanie w ramach projektu różnorodnych materiałów promocyjnych zawierających informacje 

o atrakcjach regionu oraz produktach regionalnych, Koordynatorem projektu ze strony polskiej 

jest Justyna. 

Koordynatorowi ambitnego programu nie jest łatwo pogodzić wszystkie pomysły własne 

i Partnera, którym w naszym przypadku jest Starostwo Kraliki… 

J.A. - Współpraca przebiega bardzo dobrze, nic jej nie zakłóca i tak, jak Marek mówi, chcemy- 

tak strona czeska jak  i nasza, by nasze pogranicze było miejscem, które chcą odwiedzać turyści, 

bawić u nas długo, a – na dodatek – kupować coraz szerszą gamę produktów regionalnych. 

Jednak zanim pojechaliście ze swym kralickim partnerem do Katowic, „po drodze” 

pojawiło się Brno ? 

M.G. - Tak. Od 19.01 do 22.01.2017 r.  w Brnie odbyły się międzynarodowe targi „Regiontour 

- międzynarodowe targi regionów turystycznych”,  na których wystawcy z Europy starali się 

pokazać  indywidualność swoich „małych ojczyzn”. W ramach projektu unijnego 

realizowanego z naszym Partnerem z Czech pt. „Promocja drogą do rozwoju turystyki 

pogranicza polsko-czeskiego”, gmina Międzylesie zachwalała na tych targach walory 

turystyczne naszego regionu. Stoisko - wspólne z naszym sąsiadem z Kralik, cieszyło się dużym 

zainteresowaniem wśród odwiedzających, którzy jeszcze nie znają naszych okolic. Pytano 

głównie o mapy turystyczne, które ułatwiały znacznie opowieści o atrakcjach naszych pięknych 

okolic. Na stoisku pomagała mi „załoga” z UMiG E. Siwek, M. Kowalska i K. Kaim. 

Jakie w związku z udziałem w targach pojawiły się pomysły na ciekawe wydawnictwa i 

gadżety promocyjne ? 

J.A. - W trakcie realizacji projektu wykonany został album promujący walory oraz atrakcyjność 

gminy Międzylesie i Starostwa Kraliki w 3 wersjach językowych (polskiej, czeskiej, 

niemieckiej), folder promujący produkty regionalne w 2 wersjach językowych (polskiej i 

czeskiej), ulotka promocyjna polsko-czeska zwierająca najpotrzebniejsze informacje dla turysty 

o regionie naszym i Partnera, widokówki, mapa pogranicza polsko-czeskiego 4. języczna 

(polska, czeska, niemiecka, angielska) przedstawiająca główne punkty widokowe z topografią 

miejscowości, obiektami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obu przygranicznych 

regionów. Zostaną wydane również gadżety: torby papierowe, długopisy okolicznościowe, 

breloko-otwieracze, magnesy promocyjne, balony, pendrive, koszulki firmowe, czapki z 

daszkiem, parasolki firmowe, znaczki z herbem, opaski odblaskowe, teczki plastikowe z 

nadrukiem…Urozmaicenie duże, ale tego właśnie wymaga uczestnictwo w ogólnopolskich, 

znaczących imprezach targowych…   

Dziś chałupnictwo sprawdza się tylko przy produktach regionalnych, natomiast wystawy, 

stoiska itp. muszą być „do bólu” profesjonalne. Mamy wszystko co na dzisiejsze czasy jest 

niezbędne ? 



J.A. - Gmina Międzylesie zakupiła w ramach projektu namiot promocyjny na potrzeby 

organizacji stoisk promocyjnych w trakcie imprez kulturalnych i regionalnych, oraz tzw. rollup, 

który idealnie sprawdza się na wszelkiego rodzaju konferencjach, szkoleniach, targach, 

wystawach itp. Można go bez problemu zabierać nawet na codzienne spotkania, aby np. 

wzmocnić przekaz prezentacji, urządzenie to jest i będzie doskonałym, długotrwałym produktem 

promocji projektu. 

Czas na kilka zdań na temat katowickich targów „GLOBalnie 2017”… 

M.G. - Została zaprezentowana oferta prawie 200. wystawców m. innymi  z Tunezji, Belgii, 

Gruzji, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy, wiele konkursów dla zwiedzających, 

spotkania z samotnym kajakarzem Aleksandrem Dobą i  podróżnikiem Jakubem Poradą. 

Prezentowane były oferty touroperatorów, biur podróży, regionów, uzdrowisk, ośrodków 

odnowy i rekreacji, usług transportowych i hotelarstwa, kierowane zarówno do 

indywidualnego, jak i biznesowego klienta. Miastem Partnerskim tegorocznego wydarzenia był, 

obchodzący w tym roku osiemsetną rocznicę nadania praw miejskich Piotrków Trybunalski. A 

wśród „olbrzymów” maleńkie pogranicze polsko-czeskie czyli Międzylesie i Kraliki ! Ale to nie 

koniec ! Stoiska narodowe oraz największe atrakcje turystyczne zaprezentowały: Tunezja, 

Słowacja, Włochy, Ukraina i Litwa. Mogliśmy poznać ofertę uzdrowisk i sanatoriów z takich 

miejsc, jak Lądek Zdrój, Busko Zdrój, Kołobrzeg, Rabka Zdrój, Uzdrowisko Supraśl, 

Uzdrowisko Bochnia… 

 

Przez cały czas trwania targów było tak „bardzo targowo”, poważnie i komercyjnie ? 

J.A. - Trzydniowy program imprez towarzyszących obfitował w liczne spotkania z 

podróżnikami m.in. Aleksandrem Dobą i Jakubem Poradą oraz blogerami z branży 

turystycznej, nie zabrakło także występów artystycznych zespołów regionalnych z krajów i 

regionów mających swoje przedstawicielstwa na targach. Wyjątkowych emocji dostarczyła 

strefa The World Game 2017, organizacji, która zajmuje się promocją nieolimpijskich 

dyscyplin sportowych. Na targach odbyły się liczne degustacje regionalnych specjałów, 

występy taneczno-muzyczne, oczarowała uczestników nasza Akademia Ruchu z Goworowa, 

którą zaprezentował burmistrz Tomasz Korczak, pokazy twórczości ludowej oraz różnorakie 

warsztaty. Działo się bardzo wiele ! 



 

A nami ktoś się interesował ? Myślę o odwiedzinach na naszym stoisku ? 

J.A. - Na wspólnym stoisku gminy Międzylesie z partnerem z Kralik, wiele osób dopytywało o 

modne ostatnio szlaki rowerowe,  przewodniki, mapy i informatory, rozchodziły się jak świeże 

bułeczki. Cieszyliśmy się zasłużonym jak się niedługo okazało, zainteresowaniem ! 

Wiem, że powróciliście z Katowic „z tarczą”. Jest się czym cieszyć i chwalić ! Okazało się, 

że włożona przez Was praca nie poszła na darmo ! Porozmawiajmy więc o konkursach i 

ich wynikach…  

M.G. - Tradycyjnie już zorganizowano konkursy dla wystawców. A ich wyniki sprawiły nam 

ogromną radość, bo : 

W kategorii mapa I  nagrodą wyróżniono gminę Międzylesie za wydawnictwo „Mapa 

Turystyczna Gminy Międzylesie.  

W kategorii album III miejsce zajęła gmina Międzylesie za „Walory i atrakcje Gminy 

Międzylesie i Starostwa Kraliky”  

W kategorii folder III miejsce zajęła gmina Międzylesie za  „Produkty regionalne Pogranicza 

Międzylesko – Kralickiego” 

Ponadto gmina Międzylesie otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze Stoisko Targów 

GLOBalnie 2017”. 

    



 

Razem z nami swą radość manifestowali obecni także na katowickich targach burmistrz Tomasz 

Korczak, Agnieszka Mizerska, Magdalena Kowalska, Ewa Siwek, Denisa Černohousová, 

Veronika Sedláková, Petr Illichman, Roman Švéda. 

 

      
 

Dziękuję Wam za spotkanie i rozmowę, czekamy na nowe sukcesy tak istotne dla naszej 

gminy i jej mieszkańców ! 

 



XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

 

…odbyła się 28 marca 2017 r., a w  

proponowanym porządku obrad znalazło 

się podjęcie uchwał w sprawach : 

1/ wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy 

Międzylesie na lata 2017-2021 

2/ przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy 

Międzylesie na lata 2016-2020 

3/ przystąpienia do opracowania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie dla terenów w obrębach 

Boboszów, Długopole Górne, Różanka, 

Smreczyna 

4/ zmiany nazwy ulicy 

5/ przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Międzylesie w 2017 r.  

6/ przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju 

7/ dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

8/ zmian w budżecie gminy na rok 2017 

www.miedzylesie.pl > zakładka BIP  > 

zakładka rada miejska 

 CHODNIK W DOMASZKOWIE 

 

W kwietniu na terenie Domaszkowa wzdłuż 

drogi krajowej położony został  

chodnik z uwzględnieniem miejsc w których 

powstawały kałuże które  

utrudniały poruszanie pieszych. 

 

PRACE ZACZĘTE ! 

 

Projekt Powiatu Kłodzkiego 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3274 D 

Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica 

- Międzylesie” na odcinku Międzylesie - 

Przejście Graniczne w Niemojowie uzyskał 

dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 

5 Transport Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest 

realizowany przez Powiat Kłodzki wspólnie 

z Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku.  

W ramach projektu przebudujemy 

ponad 10 km drogi między Międzylesiem a 

przejściem granicznym w Niemojowie -  

mówi starosta Maciej Awiżeń. - Wpłynie to 

nie tylko na lepsze i bezpieczniejsze 

połączenie sieci dróg powiatu z siecią dróg 

województwa i kraju, ale też z naszymi 

czeskimi sąsiadami, bo droga ta 

bezpośrednio prowadzi do przejścia 

granicznego Polska-Czechy. Trzeba tez 

pamiętać, że droga ta jest częścią Trasy 

Śródsudeckiej, którą odbywa się 

największy ruch turystyczny wzdłuż 

Sudetów. 

Uporządkowanie układu 

komunikacyjnego regionu oraz 

modernizacja nawierzchni jezdni wraz z 

wybudowaniem infrastruktury 

towarzyszącej wpłynie na poprawę stanu 

technicznego dróg, a także usprawni ich 

przepustowość. Zmodernizowana 

http://www.miedzylesie.pl/


infrastruktura drogowa zwiększy komfort 

podróżowania, a także wpłynie na 

zmniejszenie ilości wypadków, przez co 

poprawi bezpieczeństwo zarówno 

użytkowników dróg, jak i ludzi 

mieszkających w pobliżu tej trasy. Poprawa 

jakości infrastruktury drogowej wpływa 

również na poprawę środowiska 

naturalnego, poprzez m.in. zmniejszenie 

emisji spalin oraz obniżenie poziomu 

hałasu spowodowanego ruchem 

samochodowym. 

Realizowane przedsięwzięcie ma na 

celu przebudowę istniejącej jezdni oraz 

chodników połączoną z poprawieniem ich 

stanu technicznego, trwałości oraz 

estetyki, gruntowną naprawę 

odwodnienia, a także uwzględnienie 

rozwiązań architektonicznych 

dostosowujących ten fragment drogi do 

potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. 

obniżone zostaną krawężniki przy 

przejściach dla pieszych) – dodaje Piotr 

Marchewka z Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego. 

Całkowita wartość projektu to 6 508 595,62 

PLN 

Kwota dofinansowania  5 532 306,28 PLN 

(85% wartości wydatków 

kwalifikowalnych) 

Okres realizacji zakresu rzeczowego 

projektu to luty 2017r. – grudzień 2018r. 

 

 Nagodzice – otrzymaliśmy informacje że 

remont całej drogi  w Nagodzicach uzyskał  

dofinansowanie, szczegółowe informacje 

ukarzą się w następnym informatorze 

 

 

PLAN  SIECI  SZKÓŁ  

UCHWALONY 

Rada Miejska w Międzylesiu 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, podjęła 

w dniu 28 marca 2017 r. Uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

Rada Miejska określiła: 

- plan sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę 

Międzylesie, a także granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Międzylesie, na 

okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. 

- plan sieci prowadzonych przez gminę 

Międzylesie klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych w 

szkołach podstawowych, a także granice 

obwodów klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych 

przez gminę Międzylesie na okres od dnia 1 

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

  

- plan sieci publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę 

Międzylesie, a także granice obwodów 

publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę 

Międzylesie od dnia 1 września 2019 r. 

- warunki włączenia Gimnazjum nr 2 do 

ośmioletniej Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Domaszkowie w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół 

dzieci w Domaszkowie. 

Z mocy prawa Zespół Szkół w 

Międzylesiu od 1 września 2017 r. staje się 

ośmioletnią szkołą podstawową.  

W placówkach oświatowych na terenie 

gminy Międzylesie nie przewiduje się 



większych reperkusji kadrowych 

związanych z podjęciem przedmiotowej 

uchwały. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

ZMIANY STAWKI CZYNSZU 

DZIERŻAWNEGO 
 

Dzierżawa gruntów rolnych jest jedną z 

form obrotu ziemią, nie powoduje zmiany 

właściciela gruntu, a przynosi zysk 

ekonomiczny. Przed przystąpieniem Polski 

do Unii Europejskiej stawka czynszu 

dzierżawnego gruntów rolnych w 

województwie dolnośląskim była na niskim 

poziomie. Miała na to wpływ m.in. 

niewłaściwa polityka państwa względem 

wsi i rolnictwa, a także niewykorzystana 

sytuacja gospodarcza kraju. Po 

przystąpieniu Polski do Unii stawki 

czynszu drastycznie wzrosły. W Gminie 

Międzylesie pierwsza znacząca zmiana 

stawki, po przystąpieniu Polski do Unii 

przeprowadzona została w 2012 r. i 

wyniosła 100,00 zł za 1 ha fizyczny gruntu. 

Jest to stawka, która obowiązuje do dziś. W 

2017 r. w kotlinie kłodzkiej uregulowane są 

następujące stawki:  

 

 w gminie Bystrzycy Kłodzkiej 

wysokość czynszu dzierżawionego 

na cele rolne uzależniona jest od 

klasy użytków i klasyfikuje się w 

granicach od 120,00 zł do 200,00 zł 

za 1 ha, 

 w gminie Stronie Śląskie cena 

zależna jest od powierzchni 

wydzierżawianego gruntu od 150,00 

zł do 300,00 zł za 1 ha, 

 w gminie Lądek Zdrój – 210,00 

zł/ha dla dzierżawców 

nieruchomości rolnych tworzących 

jeden kompleks wykorzystywanych 

na cele produkcji rolnej 

 w gminie Polanica Zdrój - 200,00 

zł/ha 

 

 w gminie Kudowa Zdrój wysokość 

czynszu dzierżawionego na cele 

rolne uzależniona jest od klasy 

użytków i klasyfikuje się w 

granicach od 100,00 zł do 30,000 zł 

za 1 ha 

 

 w gminie Kłodzko kwota 

uzależniona jest od średniej 

krajowej ceny skupu pszenicy 

wskazanej w obwieszczeniu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, 

czyli w I półroczu 2017 r. cena za 1 

ha wynosiła od 72,20 zł do 179,90 zł 

 

W związku z osiąganiem wysokich stawek 

z przetargów i po przeanalizowaniu kwot za 

czynsze dzierżawne w woj. dolnośląskim, a 

w szczególności w Kotlinie Kłodzkiej 

zgodnie z Zarządzeniem nr 67/2017 z dnia 

28 marca 2017 Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie postanowił określić wysokość 

czynszu dzierżawnego w wysokości 150,00 

zł brutto za 1 hektar fizyczny gruntu. Jest to 

minimalna stawka czynszu za dzierżawę 

nieruchomości na cele stanowiące własność 

Gminy Międzylesie. Stawka obowiązywać 

będzie od 1 października 2017 r.  

W przyszłości należy się liczyć z dalszym 

utrzymaniem wzrostowej tendencji czynszu 

za dzierżawione grunty. Spowodowane jest 

to tym, że zwiększa się popyt, zwłaszcza ze 

strony dużych gospodarstw chcących 

rozwijać produkcję towarową.  

 

 



XVI  EDYCJA  TARGÓW  

PRACY 

 

10 kwietnia w Centrum Turystyczno 

- Sportowym w Nowej Rudzie odbyła się 

XVI edycja Targów Pracy. Targi zostały 

przygotowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Kłodzku pod patronatem 

Dyrektora Dolnośląskiego Urzędu Pracy i 

Starosty Kłodzkiego. 

 

 

Wśród stoisk pracodawców przewinęło się 

wielu szukających pracy w Polsce i za 

granicą. Pierwszy raz od lat zaobserwować 

można było nadwyżkę ofert nad ilością 

chętnych do podjęcia pracy. W targach 

wzięli udział wójtowie i burmistrzowie 

ziemi kłodzkiej, a wśród nich burmistrz 

Międzylesia Tomasz Korczak. 

XX SPOTKANIA TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH ZIEMI 

KŁODZKIEJ 

 

1 kwietnia w Prima Aprilis odbyły 

się XX Spotkania Tradycji 

Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. 

Impreza miała miejsce w Centrum 

Turystyczno - Sportowym w Nowej 

Rudzie.  

 

Wśród gości obecni byli m. in. poseł 

Pani Monika Wielichowska, senator - Pan 

Aleksander Szwed, wojewoda dolnośląski – 

Pan Paweł Hreniak, dyrektor DODR we 

Wrocławiu- Marek Tarnacki, zastępca 

dyrektora ARiMR we Wrocławiu – Pani 

Wiesława Gawior, oraz Pan Zygmunt 

Skiba, zastępca  kierownika SZGZ w 

Świdnicy – Pani Urszula Ganczarek, a także 

starosta Powiatu Kłodzkiego - Pan Maciej 



Awiżeń, Pan Piotr Marchewka - etatowy 

członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Pani 

Dorota Mateusiak – kierownik BP ARiMR 

w Kłodzku oraz Pan Bartłomiej 

Grzegorczyk – Kierownik PT KRUS w 

Wałbrzychu, Gminę Międzylesie 

reprezentował burmistrz Tomasz Korczak 

Impreza rozpoczęła się tradycyjnie 

od przekazania Symbolu Spotkań Tradycji 

Wielkanocnych przez Zastępcę Burmistrza 

Bystrzycy Kłodzkiej Panią Beatę Hucaluk – 

Szpanier tegorocznym Gospodarzom - Pani 

Adriannie Mierzejewskiej – wójtowi gminy 

Nowa Ruda oraz Panu Tomaszowi 

Kilińskiemu- burmistrzowi miasta Nowa 

Ruda. 

Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi 

Kłodzkiej to okazja do zaprezentowania 

tradycji kulinarnych. Gminę Międzylesie w 

tym roku reprezentowało 14 sołectw ( 

Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, 

Domaszków, Gajnik, Goworów, Lesica, 

Międzylesie, Nagodzice, Nowa Wieś, Roztoki,  

Różanka, Smreczyna, Szklarnia 

 

 

Wszystkim uczestnikom czas 

umilały występy zespołów ludowych. 

Gminę Międzylesie reprezentował w tym 

roku Zespół „Róża” z Różanki. 

Podczas imprezy zorganizowano 

dwa konkursy na najpiękniejszą palmę 

wielkanocną oraz najpiękniejszą pisankę 

wielkanocną oraz ogłoszono wyniki na 

najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Wśród 

wszystkich 140. przesłanych kartek 

królowała gmina Międzylesie. 

 

Konkurs „Kartka wielkanocna” 

I miejsce - Michał Jóźwiak z Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci z Domaszkowa 

III miejsce - Gabriela Kuś z Zespołu Szkół 

w Międzylesiu 

Konkurs „Najładniejsza Pisanka” 

I miejsce - Pani Krystyna Dragan z 

Długopola Górnego 

Wyróżnienie – Krystian Jóźwiak z Zespółu 

Szkolno- Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie 

Kolejna nagroda trafiła do Gminy 

Międzylesie. Goworów otrzymał nagrodę 

Agencji Rynku Rolnego za Tradycyjny Stół 

Wielkanocny. 

Na zakończenie spotkania Gospodarze 

podziękowali wszystkim zebranym za 

liczne przybycie oraz zaprosili do udziału w 



przyszłorocznych spotkaniach, które jak już 

wiadomo odbędą się w gminie Kłodzko. 

XI ZDERZENIA TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH… 

 

…„Osobliwości wielkanocne”, 

odbyły się 7 kwietnia. Zgłosiło się 14. 

wystawców prezentujących swoje 

tradycyjne ozdoby, sposoby dekorowania 

stołów wielkanocnych, a nawet potrawy 

świąteczne: MGOK w Międzylesiu, 

MGOK filia w Domaszkowie, Rada 

Sołecka Lesica, Rada Sołecka Nowa Wieś, 

Rada Sołecka Domaszków, Koło Gospodyń 

Wiejskich Szklarnia, Rada Sołecka 

Międzylesie, Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w Domaszkowie, Dom 

Dziecka w Domaszkowie, Samorządowe 

Przedszkole w Międzylesiu, Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kł., Szkoła 

w Kralikach, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bystrzycy Kł., Zespół 

Szkół w Międzylesiu. 

 

 

Zespół Szkół w Międzylesiu 

wystawił także: kiermasz książki, pod 

opieką: M. Wikiery i I. Trytek,  kiermasz 

„Bab Wielkanocnych” pod opieką: B. 

Hendrysiak i A.Krzewiny, kiermasz roślin 

doniczkowych – „Wiosenne sadzonki” pod 

opieką B. Lewandowskiej i J. Karwowskiej, 

oraz kiermasz ozdób wielkanocnych pod 

opieką pań: J.Gądek, M.Bodnar, 

J.Wyderskiej i G.Neter. Panie: M.Kulbaka, 

D.Bielecka i M.Szewczyk wraz z młodzieżą 

prowadziły kiermasz ozdób świątecznych, a 

dochód przekazały na hospicjum dziecięce 

we Wrocławiu. Swoje stoisko z materiałami 

promocyjnymi miał też Urząd Miasta i 

Gminy, opiekowała się nim p. Agnieszka 

Mizerska. 

 



 

 

 

 

Do konkursu na palmę wielkanocną 

stanęło 6. wystawców: 

I miejsce: Koło Gospodyń ze Szklarni 

II miejsce: Sołectwo Domaszków 

III miejsce: Zespół Szkół w Międzylesiu 

Do konkursu na osobliwość wielkanocną 

stanęło 11. wystawców : 

I miejsce: Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bystrzycy Kł. 

II miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Domaszkowie 

III miejsce ex quo: Dom Dziecka w 

Domaszkowie, Samorządowe Przedszkole 

w Międzylesiu 

wyróżnienia: MGOK filia w Domaszkowie, 

sołectwo w Nowej Wsi 

Wyniki przeprowadzonych konkursów 

plastycznych dla dzieci i młodzieży: 

Konkurs na pracę plastyczną - 

„Wielkanoc” 

W kategorii przedszkolaki: 

I miejsce: Maria Zdral, Domaszków 

II miejsce: Maja Radomska, Wiktoria 

Zielińska Międzylesie  

III miejsce: Zuzanna Rajkowska 

Międzylesie 

wyróżnienia: Ryszard Opaliński, Alexia 

Iliakopulos Międzylesie, Nikola Kuśnierek 

Domaszków 

W kategorii klas I: 

I miejsce: Tola Polańska Międzylesie  

II miejsce ex quo: Anna Różycka, Antoni 

Jaworecki Międzylesie 

III miejsce: Martynka Lubas Międzylesie 

wyróżnienie: Milena Kopońska Bystrzyca 

Kłodzka, Klaudia Kadys, Lilianna Neter 

Międzylesie 

W kategorii klas II: 

I miejsce ex aequo: Nikola Pojasek 

Domaszków, Lena Czubala Międzylesie 



II miejsce: Martyna Stawarz Międzylesie, 

Maja Serafinowicz kl. II „b”- Domaszków 

III miejsce ex aequo: Natalia Kadys, Anna 

Wikiera Międzylesie 

wyróżnienia: Sara Smoleń Domaszków, 

Lena Koziarzewska, Magdalena Czopko 

Międzylesie 

W kategorii klas III: 

I miejsce ex aequo: Aleksandra 

Mokrzyńska, Lena Smoleń Międzylesie; 

II miejsce: Amelia Bańkowska 

III miejsce: Małgorzata Kulczycka 

Międzylesie 

wyróżnienia: Oliwia Kowalska, Weronika 

Leki Międzylesie, Tomasz Chromiec 

Bystrzyca Kł. 

W kategorii klas IV -VI 

I miejsce: Oliwia Zontek Domaszków 

II miejsce ex aequo: Oliwia Majka, 

Katarzyna Czubala Międzylesie 

III miejsce: Maja Kadys Domaszków 

wyróżnienie: Weronika Lubczyńska 

Domaszków. 

 

 

Konkurs na - „Kartkę wielkanocną” 

W kategorii klas IV – VI: 

I miejsce: Bartosz Bzowy kl. V Międzylesie 

II miejsce: Wiktoria Serafinowicz kl. V 

Domaszków 

III miejsce: Weronika Kubat kl. VI SP nr 1 

Bystrzyca Kł. 

W kategorii klas I – III gimnazjum: 

I miejsce: Natalia Nowotarska kl. I -  

Międzylesie 

II miejsce: Marta Chodorowska kl. I „b” – 

Międzylesie 

III miejsce: Dominika Czarny kl. II „a” – 

Międzylesie 

wyróżnienie: Andrzej Kadys  Domaszków 

 

Na scenie można było oglądać 

„Misterium wielkanocne” przygotowane 

przez p. K. Lewandowską Czech i D. 

Bielecką. Były też występy 

przedszkolaków pod kierunkiem p. Magdy 

Skowron, oraz piosenki w wykonaniu klas 

drugich i trzecich szkoły międzyleskiej pod 

kierunkiem pań: I. Leśniak, L. Zielińskiej, 

K. Bardzińskiej-Neter, E.Jamrozik i 

E.Janas. Zachwycił układ taneczny 

dziewcząt z Domaszkowa przygotowany 

przez p. Iwonę Mądry. 

W stołówce można było degustować 

żur przygotowany w szkolnej kuchni, a 

także ciasto sprzedawane przez harcerzy i 

zuchów pod nadzorem p. T. Ślicznej i B. 

Tokarskiej, a upieczone przez 

niezawodnych rodziców.  

Uroczystość zaszczycili zaproszeni 

goście: ksiądz dziekan J. Tracz, burmistrz 

T. Korczak, przewodniczący Rady Miasta J. 

Marcinek, wiceprzewodnicząca J. Mokry, 

wielu radnych, dyrektorzy placówek 

kulturalnych i oświatowych w gminie oraz 



prezesi klubów sportowych, stowarzyszeń, 

a także przyjaciele szkoły i miłośnicy 

tradycji wielkanocnych.  

Dziękujemy za obecność i 

zapraszamy za rok jak zawsze w piątek 

przed Niedzielą Palmową... 

POWIATOWY 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

WIEDZY POŻARNICZEJ 

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 

POŻAROM" 

 

W konkursie MŁODZIEŻ 

ZAPOBIEGA POŻAROM w eliminacjach 

powiatowych nasi druhowie zajęli 

następujące miejsca (szkoła podstawowa) 

Łukasz Cyrulik 1 miejsce, Kuba Wojtysiak 

2 miejsce, Łukasz Urbaniak 5 miejsce, 

(szkoła ponadgimnazjalna) Marek 

Urbaniak 2 miejsce, Weronice Worosz oraz 

Nikoli Szargawińskiej dziękujemy za godne 

reprezentowanie.  

 

Dziękujemy dh Jackowi Pilnemu, 

oraz dh Bartoszowi Lewandowskiemu za 

przygotowanie młodzieży do konkursu oraz 

wzorowe prowadzenie MDP oraz dh 

Janowi Bojdzie za opiekę nad młodzieżą 

podczas konkursu oraz poświęcony czas. 

RUSZA PROJEKT „ŚLADAMI 

LECHA I CZECHA” 

Od początku roku szkolnego ekipa 

uczniów i nauczycieli naszego Zespołu 

Szkół pracuje nad polsko-czeskim 

projektem „Śladami Lecha i Czecha”. 

Działania projektowe rozciągnięte są na 

cały rok, a zaczynają się w kwietniu 

lekcjami języka czeskiego dla naszych 

dzieci i polskiego dla uczniów szkoły w 

Kralikach. Odbędzie się 8 takich lekcji, 

cztery w Polsce, w naszej szkole i cztery u 

naszego sąsiada. Znalezienie „wspólnego 

języka” będzie potrzebne do szeregu 

kolejnych działań projektowych, o których 

informacje znaleźć będzie można już 

wkrótce  na stronie internetowej szkoły. 

Zapraszamy! 

 

KONKURS ,,NAJLEPSZE 

INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH” 

 

Wzorem lat ubiegłych Starostwo 

Powiatowe w Kłodzku organizuje XIII 

edycję Powiatowego Konkursu ,,Najlepsze 

inicjatywy społeczności lokalnych” w 

ramach programu ,,Odnowa wsi powiatu 

kłodzkiego”, który skierowany jest do 

mieszkańców obszarów wiejskich (sołectw) 

i zasięgiem obejmuje gminy wiejskie i 

miejsko-wiejskie powiatu kłodzkiego. 

Corocznie nasza gmina przystępuje do 

konkursu. W ubiegłym roku sołectwo 



Gajnik i Szklarnia otrzymało 

dofinansowanie po 1.500 zł na realizację 

swoich przedsięwzięć. 

Informacje dotyczące zasad 

dofinansowania można uzyskać w Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie, tel. 74 

8126327 w.27 – insp. Dariusz Kosacz 

(pokój nr 17) 

 

ZAKUP SAMOCHODU DLA 

ZGKIM W MIĘDZYLESIU 

 

4 kwietnia 2017r. dla działu 

wodociągów i kanalizacji w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Międzylesiu, zakupiony został samochód 

typu doka marki Volkswagen Transporter 

T5. Jest to samochód z roku 2008, w wersji 

ciężarowej z podwójną kabiną 6 miejscową, 

z otwartą przestrzenią ładunkową. 

Samochód wyposażony jest w silnik 

wysokoprężny 2.5 TDI o mocy 131 KM.  

Będzie on służył pracownikom 

zakładu do wszelkich prac związanych z 

obsługą Stacji Uzdatniania Wody i sieci 

wodociągowych. Zastąpi on używanego 

dotąd 25 letniego, mocno 

wyeksploatowanego już Volkswagena T4.  

Samochód został kupiony za kwotę 

26.000 zł. Zakup został dofinansowany 

kwotą 20.000 zł   z dotacji celowej 

udzielonej z budżetu gminy Międzylesie. 

SAMOCHÓD DLA OSP W 

ROZTOKACH - POTRZEBNY 

OD ZARAZ 

 
 

W garażu stoi ponad 40. letni Żuk, 

który odmówił posłuszeństwa, a koszt 

doprowadzenia go do używalności 

przekroczył kilkakrotnie jego wartość. 

Hm… Co zrobić z tym fantem. 

Główkowali, myśleli, pytali - i zapadła 

decyzja o wycofaniu staruszka z 

pododdziału bojowego. CO DALEJ.... - 

"Musimy mieć samochód by w pełni działać 

dla dobra naszych mieszkańców, 

wspierając już zmotoryzowane OSP naszej 

gminy". Rozpoczęli poszukiwania 

sponsorów, spotkania z osobami mogącymi 

pomóc w pozyskaniu samochodu, lub 

funduszy na jego zakup.  Nie mają 

wygórowanych oczekiwań - może być 

używany, byle niezawodny w sytuacjach w 

których wymagana jest niezawodność. 

Założyli sobie cel 20 tyś. zł w tej chwili 

mają 1/5 tej sumy. Czy się uda ? Wielu 

twierdzi, że nie warto, ale kto się odważy 

wycenić bezpieczeństwo naszych 

mieszkańców. Oni - dzięki wsparciu 

kolegów z innych OSP podjęli się tego 

wyzwania. Przekazujemy apel Strażaków 

OSP-Roztoki.  

"Zwracamy się z prośbą do mieszkańców 

naszej Gminy, wszystkim którym leży na 

sercu bezpieczeństwo naszej małej 

ojczyzny by wsparli nas w pozyskaniu 



samochodu dla naszej OSP.  Z góry 

wszystkim życzliwym DZIĘKUJEMY" 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW                                                                        

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  W  

DOMASZKOWIE 

 

 

Od wielu lat uczniowie naszej 

szkoły biorą udział w różnorodnych 

turniejach, konkursach międzyszkolnych i 

międzygminnych. 

 W tym roku po raz kolejny uczniowie klas 

1-3 szkoły podstawowej uczestniczyli w 

konkursie matematycznym „Wiosenne 

liczenie”. Konkurs odbył się w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Do rywalizacji przystąpiło 107. najbardziej 

zdolnych matematycznie uczniów z 

okolicznych gmin. Rozwiązując zadania 

należało wykorzystać logiczne myślenie i 

wspaniale liczyć.  

Nasi uczniowie osiągnęli świetne wyniki: 

Z klas pierwszych (na 15. uczestników) 

Kamil Jóźwiak zajął  3 miejsce. 

Z klas drugich (na 48. uczestników) 

Maksymilian Kuras zajął 2 miejsce. 

Z klas trzecich (na 44. uczestników) 

Krystian Bajda i Maciej Kucharski zajęli 

ex aequo miejsce 3.  

 Drugim konkursem, w którym 

uczniowie zajęli wysokie miejsca, był 

konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”, 

odbywający się w szkole Podstawowej nr 1 

w Bystrzycy Kłodzkiej. Poziom konkursu 

był wysoki. Uczniowie rozwiązywali 

różnego rodzaju krzyżówki i łamigłówki,  

musieli więc oprócz znajomości zasad 

ortografii wykazać się umiejętnością 

logicznego myślenia. Tym bardziej cieszą 

wysokie osiągnięcia naszych uczniów. 

Z klas pierwszych: Antoś Służały zajął 1 

miejsce. 

Z klas drugich: Maja Nicoś miejsce 3, 

Zuzia Świesiulska 4 miejsce.  

 W grupie uczniów klas 4-6 w 

Międzygminnym konkursie ortograficznym 

„Ortografia na wesoło” , uczeń klasy 5 

Mateusz Tabin zajął 3 miejsce. 

Wszystkim laureatom gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów. 

 

SŁÓW KILKA O MINIONYCH 

ŚWIĘTACH… 

Chociaż święta już za nami, to w 

naszych uszach brzmią jeszcze słowa 

życzeń i piosenek, jakie dotarły do uczniów 

SP oraz do nauczycieli i pracowników 

Zespołu w ostatnim dniu nauki przed 

świąteczną przerwą. Stało się to za sprawą 

drugoklasistów (z klasy 2b), którzy 

przedstawili w sali gimnastycznej piękny 

słowno – muzyczny program o Wielkanocy. 

Było kolorowo i uroczo. Starannie 

przygotowane i wypowiedziane życzenia, a 

także świetnie wykonane piosenki ujęły 

wszystkich za serce i wprowadziły w 

niezwykły, świąteczny nastrój. Jedne z 

życzeń brzmiały: „W te piękne święta, gdy 

Pan zmartwychwstanie życzę Wam 



smacznych jajek na śniadanie; żółtego 

kurczaczka, białego zająca i by te święta, 

trwały bez końca!”. Niestety, święta nie 

mogą trwać bez końca. A więc… po miło i  

rodzinnie spędzonych świętach, nieco 

wypoczęci wróciliśmy do naszych 

obowiązków. Każdy jednak wie, że za 

niedługo, kolejny czas na relaks z racji 

świąt majowych i długiego weekendu . 

ZALESIANIE GRUNTÓW 

GMINNYCH W 2017 ROKU 

 

W bieżącym roku, podobnie jak w 

latach ubiegłych,  przystępujemy do 

wiosennego sadzenia drzewek w lasach 

komunalnych gminy Międzylesie. W 

najbliższym czasie zostaną uzupełnione 

powierzchnie w miejscowościach Lesica i 

Smreczyna. Łączna powierzchnia wynosi 

ok. 1,00 ha. Sadzonki zostaną wysadzone w 

miejscach, gdzie istniała konieczność 

usunięcia drzew zaatakowanych przez 

owady szkodliwe (kornik drukarz). 

Również dzieci ze szkoły w Międzylesiu 

będą miały swój wkład w zwiększenie 

lesistości naszej gminy. W ramach 

praktycznych zajęć z lekcji biologii, pod 

okiem nauczyciela,  w Boboszowie dzieci 

będą sadziły około 1.000 szt drzewek. Jest 

to doskonała nauka lekcji w terenie, która 

zostanie zakończona wspólnym ogniskiem i 

pieczeniem kiełbasek. Wszyscy mamy 

nadzieję, że aura pozwoli nam zrealizować 

nasze zadania. 

ZWALCZANIE BARSZCZU 

SOSNOWSKIEGO 

W związku z rozpoczynającym się nowym 

sezonem wegetacyjnym stajemy, podobnie 

jak w latach ubiegłych, przed problemem 

powszechnego występowania uporczywego 

i bezpośrednio niebezpiecznego dla ludzi, 

barszczu Sosnowskiego. Roślina ta w 

mniejszym lub większym stopniu 

występuje już na terenie całej Polski, a jego 

natężenie rośnie, pomimo, że podejmowane 

są próby walki z tą rośliną.  

Zwalczanie barszczu nie jest w żadnym 

akcie prawnym określone jako 

obowiązkowe dla właścicieli gruntów, na 

których barszcz występuje, ani też 

odpowiednich organów władzy 

terytorialnej. Jednak świadomość realnego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi wręcz zmusza 

do walki z tą rośliną inwazyjną. Aby walka 

ta była skuteczna i przynosiła długotrwały 

efekt należy stosować efektywne metody 

zwalczania barszczu. Taką kompleksową i 

skuteczną metodą jest stosowanie wczesną 

wiosną herbicydów, które opisane są w 

załączonym artykule dra Janusza Mazurka z 

Wrocławia, który od kilku już lat zajmuje 

się m.in. problemem zwalczania 

uciążliwego barszczu Sosnowskiego. Firma 

Belchim Polecam zapoznanie się z tym 

interesującym i bogato ilustrowanym 

opracowaniem dotyczącym samego 

barszczu Sosnowskiego, jak i 

sprawdzonych metod jego zwalczania. Jak 

pokazują przytoczone wyniki badań, bardzo 

skutecznym rozwiązaniem jest herbicyd 

Chikara 25 WG firmy Belchim.  

 W przypadku pytań jestem do Państwa 

dyspozycji (zwrotny mail lub telefon). 

Proponuję też kontakt z Przedstawicielami 

Technicznymi firmy Belchim (numery 

telefonów dostępne na www.belchim.pl). 

SPOTKANIE Z 

KOMENDANTEM STRAŻY 

LEŚNEJ 

24 marca 2017 roku w 

Samorządowym Gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie odbyło się spotkanie 

uczniów klas I – III z Komendantem 

Posterunku Straży Leśnej panem 

Mariuszem Kępą z Nadleśnictwa 

Międzylesie. W trakcie spotkania 

poruszono problem kłusownictwa. 

http://www.belchim.pl/


Uczniowie obejrzeli slajdy i wnyki 

używane przez kłusowników. Młodzież z 

dużym zainteresowaniem uczestniczyła w 

zajęciach z leśnikiem. Uważają, że taka 

forma zajęć w dużym stopniu podnosi ich 

wiedzę i świadomość ekologiczną. 

Wyrażają  serdeczne  podziękowanie 

prowadzącemu panu Mariuszowi Kępie. 

INFORMACJA O PSIE 

 17 marca 2017 r. na terenie miasta 

Międzylesie został znaleziony pies, 

mieszaniec tricolor, w wieku ok. 2 lat. Przez 

okres ok. 3 tygodni pies przebywał w 

Zakładzie Usług Komunalnych w 

Międzylesiu i poddany był obserwacji 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

 U psa nie stwierdzono objawów 

wścieklizny.  Podziękowania dla Pana 

prezesa Krzysztofa Kowalskiego oraz 

pracowników ZUK Międzylesie za 

sprawowanie opieki nad zwierzęciem, za 

dokarmianie, oraz wszelkie prace, które 

były przy nim wykonywane. Pies znalazł 

nowych właścicieli. W kwietniu został 

adoptowany przez Państwa Liliannę i 

Tomasza. Jak napisali nam nowi właściciele 

”…Ciapek ma się dobrze, został wykąpany, 

wyspacerowany, przeszedł oględziny 

weterynaryjne i został zaszczepiony.” 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu pies nie 

musiał trafić do schroniska. Wszystkim za 

okazaną pomoc dziękujemy. 

 

SPOD  PINGPONGOWEJ  

PIŁECZKI 

 

 

1 kwietnia 2017 odbył się VIII 

Memoriał Władysława Werona w Tenisie 

Stołowym. Tym razem – niestety, mimo 

interesujących nagród frekwencja była 

bardzo mała. Udział wzięło 12. 

zawodników :  z Jelcza Laskowic, 

Krosnowic, Bystrzycy, Czech i 

Międzylesia. Turniej wygrał Grzegorz 

Wojtaszek Bystrzyca Kł.,  2 miejsce dla 

Bartosza  Jurkiewicza z Krosnowic, 3 

miejsce Wincenty  Marcheski z Jelcza, a 

miejsce  4. przypadło  Mariuszowi Puszowi 

z Bystrzycy. Najmłodszym zawodnikiem 

została  Katarzyna Suława z Krosnowice. 

Wszyscy otrzymali piękne, duże puchary, 

dyplomy, medale oraz nagrody finansowe 

sponsorowane przez kolegę Piotra Werona 

za co mu serdecznie dziękujemy. 

                                   *** 

8.4. 2017 rozegrano mecz ligowy v 

ligi tenisa stołowego w Kamieńcu 

Ząbkowickim. MLKS SUDETY 

MIĘDZYLESIE wystąpiło w osłabionym 

składzie bez Oliwi Neter (choroba),  a mimo 

to wygraliśmy 10 do 7. 

W meczu wystąpili i punkty zdobywali : 

1. Krzysztof Sobota 4,5 punktu 

2. Mateusz Gackowski 4,5 punktu 

3 Bartosz Bzowy Bartosz 1 punkt 



4 Furtak Milena 0 punktów. Milena Furtak 

debiutowała w meczu tej rangi i nawiązała 

wyrównaną walkę z przeciwnikiem. 

                                

*** 

8 kwietnia 2017 odbył się w 

Bystrzycy Kłodzkiej IV turniej tenisa 

stołowego „OPEN”. SUDETY 

MIĘDZYLESIE reprezentował tylko jeden 

zawodnik - Bogusław Zadrożny, który zajął 

bardzo dobre 2. miejsce na 20. startujących. 

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

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

SPORTOWE ROZGRYWANE  

OD 1 DO 2 MAJA 2017 R. 

 

1 MAJA, GODZ. 10.00 - TURNIEJ 

TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR 

BURMISTRZA - SZKOŁA 

MIĘDZYLESIE 

 

1 MAJA, GODZ. 10.00 - PIŁKARSKI  

TURNIEJ TRAMPKARZY- STADION 

MIĘDZYLESIE 

 

2 MAJA, GODZ. 10.00 - TURNIEJ 

PIŁKARSKICH „6" - STADION 

MIĘDZYLESIE 

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

 

SZACHY W DOMASZKOWIE 

 

3.04.2017r w Domu Kultury w 

Domaszkowie odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród w turnieju szachowym o 

„Puchar Burmistrza”. W turnieju  brało 

udział 20. dzieci. Oto zwycięzcy: 

1.miejsce Rafał Senderowski 

2.miejsce Dawid Stacherski                                                                                                                                                                             

3.miejsce Aleksandra Wiśniewska 

 Nagrodę otrzymał również  najmłodszy 

uczestnik-Jakub Pyk. 

Turniej odbywał się w ramach działania 

szkółki szachowej. Zajęcia odbywały się od 

października do marca w Domu Kultury i w 

Domu Dziecka w Domaszkowie .Wszystkie 

zajęcia prowadził pan Sławomir Żurawski. 

Gratulujemy wszystkim młodym 

szachistom gry na wysokim poziomie, a 

zwycięzcom życzymy kolejnych sukcesów. 

Dziękujemy panu instruktorowi 

Sławomirowi Żurawskiemu za wielkie 

zaangażowanie w prowadzeniu szkółki, za 

wpajanie wśród uczestników miłości i 

szacunku do szachów. 

MEDAL DLA SZTABU MGOK 

!!! 

Fundacja Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy z okazji 25- lecia 

przygotowała dla najbardziej zaangażowanych 

sztabów w działania na rzecz fundacji srebrny 

medal. Na liście wyróżnionych znalazł się także 

i nasz sztab mieszczący się przy MGOK w 



Międzylesiu. Medal ten przyjmujemy z 

ogromną satysfakcją, jest to dla nas bardzo duże 

wyróżnienie. Oczywiście ten medal nie jest dla 

nas jako sztabu, jest on dla naszych 

wolonatriuszy, sponsorów i dla Was drodzy 

mieszkańcy gminy Międzylesie. Dziękujemy 

!!! 

 

 

Drogie Druhny i Druhowie  
 

 
Z okazji Dnia Strażaka składamy 

wszystkim najserdeczniejsze 

podziękowania za Wasz trud, 

poświęcenie, bezinteresowną pomoc 

drugiemu człowiekowi, 

wychowanie młodzieży oraz pracę na 

rzecz ochrony zdrowia i mienia 

mieszkańców naszej Gminy. 

Życzymy Wam, bezpiecznej służby 

zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, 

a także zdrowia oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

Niech podejmowane działania i służba 

drugiemu człowiekowi 

będą zawsze źródłem osobistej 

satysfakcji i społecznego uznania. 

 

Niechaj św. Floriana, patron 

wszystkich strażaków, 

czuwa nad Wami oraz Waszymi 

bliskimi. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasz Korczak 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Marcinek 

 



SPOŁECZNIK ROKU 

 

21 kwietnia 2017r  w Stroniu Śląskim w 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury odbyła 

się kolejna edycja Społecznika Roku 2016, 

podczas której wyłoniono najbardziej 

aktywnych działaczy, firmy i darczyńców 

zaangażowanych społeczne w Masywie 

Śnieżnika. Na uroczystą galę przybyło ponad 

80. osób, które od wielu lat wspierają naszą 

organizację i aktywnie działają na rzecz 

naszego regionu. Byli to zarówno 

przedstawiciele władz lokalnych, nasi 

grantobiorcy, biznesmeni i oczywiście sami 

nominowani, bo to w końcu oni byli głównymi 

bohaterami całego wydarzenia. Spośród 8. 

zgłoszonych kandydatów Społecznikiem Roku 

2016 został ks. Krzysztof Kauf.  Firma, która 

została uznana za najbardziej zaangażowaną 

społecznie to Nadleśnictwo Międzylesie. 

Natomiast Darczyńcami Roku zostali Państwo 

Pukowie z Lądka Zdrój. Gratulujemy 

zwycięzcom, ale także wszystkim pozostałym, 

którzy zostali wytypowani przez mieszkańców 

gmin Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, 

Międzylesie oraz Stronie Śląskie do konkursu. 

Dziękujemy także Panu Saszy Stawiarskiemu, 

dzięki któremu  gala miała wątek również 

artystyczny. Bowiem podczas wydarzenia 

można było wysłuchać jego historii oraz 

anegdot malarskich, a także podziwiać obrazy, 

które w tym dniu pojawiły się na specjalnie 

zorganizowanej wystawie. Nadleśnictwo 

Międzylesie wspiera różnorodne organizacje, 

instytucje, sołectwa, parafie na terenie gminy 

Międzylesie i gminy Bystrzyca Kł. Wspiera 

także akcje charytatywne, 

pomaga mieszkańcom, którzy ucierpieli na 

skutek żywiołów - powodzi, pożarów, 

huraganów. Organizują od wielu lat pokazy, 

gry, konkursy, zabawy dla dzieci podczas Dni 

Międzylesia.  Wykwalifikowani pracownicy 

prowadzą lekcje, pogadanki, organizują 

konkursy dla szkół i przedszkoli. Wspólnie z 

młodzieżą gimnazjalną dokonują sadzeń 

drzewek na terenie nadleśnictwa. 

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW 

GMINY  

NA KONCERT CHARYTATYWNY 

„DZIECI 

DZIECIOM” 

 

KONCERT ODBĘDZIE SIĘ  

13 MAJA 2017 R; GODZ. 16.00 

W MGOK W MIĘDZYLESIU  

PLAC  WOLNOŚCI 15.  

WSTĘP WOLNY!!! 
 

       W trakcie koncertu odbędą się: 

- występy dzieci i młodzieży    

  szkolnej, 

- występy lokalnych artystów z 

   terenu gminy, 

- słodka kawiarenka, 

- loteria fantowa. 

 



DOCHÓD Z KONCERTU 

PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA 

WSPARCIE DZIECI  Z ZAKŁADU 

LECZNICZO - OPIEKUŃCZEGO  

W PISZKOWICACH 

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka 

„EMAUS” (dawna szkoła) 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) 

*8.05.2017*22.05.2017* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

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

 

 

OSTATNIE POŻEGNANIE Ś. P. 

MARCINA 

 

Pogrzeb 13-letniego Marcina, który zginął 

w katastrofie budowlanej w Świebodzicach, 

odbył się 12 kwietnia o godzinie 15:00.   

W katastrofie budowlanej w Świebodzicach 

zginęło 6 osób.  W środę, 12 kwietnia odbył 

się pogrzeb 13-letniego Marcina i jego taty, 

Tomasza. Msza Św. w intencji ś.p. Marcina 

odbyła się o godz.15:00  w kościele p.w. św. 

Barbary w Międzylesiu. Następnie kondukt 

pogrzebowy udał się do Wilkanowa na 

Cmentarz Parafialny, gdzie ś.p Marcin 

został pochowany wraz ze swoim tatą. 

Natomiast Msza Św. za Tomasza odbyła się 

w kościele parafialnym w Wilkanowie. 

Około 300 osób uczestniczyło w ostatnim 

pożegnaniu Marcina i jego taty Tomasza. W 

uroczystości uczestniczyli bliscy, znajomi 

oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Międzylesiu, w której grupie 

młodzieżowej działał Marcin. W pogrzebie 

uczestniczyła także minister edukacji, Anna 

Zalewska, burmistrz Świebodzic Bogdan 

Kożuchowicz.  

 



 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


