ROZMOWA Z KONRADEM ZAREMBĄ KOORDYNATOREM
PROGRAMU „BARTNICY SUDETÓW”
REALIZOWANYM PRZEZ NADLEŚNICTWO L.P.
W MIĘDZYLESIU
Skąd pomysł, by na pożytek przyrodzie podjąć trud przywrócenia leśnego pszczelarstwa, ożywić
jego tradycyjną formę…

W projekcie Bartnicy Sudetów planujemy, odtworzyć warunki dla bytowania leśnej pszczoły co być może
w przyszłości przyczyni się do powrotu bartnictwa jako metody chowu pszczół leśnych, jako praktyki
pszczelarskiej nastawionej na chów określonego gatunku pszczół.
Są organizacje, które prężnie działają na polu odtwarzania pradawnych metod bartniczych, począwszy
od stanu prawnego, aż po kwestie które dzisiaj nazwalibyśmy pszczelarzeniem. Ich działania są
nastawione na odtworzenie tej tradycji w Polsce. Natomiast nie jest to naczelnym punktem naszego
zainteresowania. Bartnictwo samo w sobie nie przywróci tego co stanowi o jego wartości, czyli pszczoły
leśnej, Apis Melifera Melifera. To nie barcie czynią bartnictwo żywym, ale szczególny gatunek pszczoły
oraz metoda jej chowu w zgodzie z naturą.
Program Bartnicy Sudetów to działanie, które faktycznie przyczynia się do zwiększenia populacji leśnej
pszczoły. Stworzenie odpowiednich stanowisk uważamy za ważny czynnik do rozpoczęcia jakichkolwiek
badań naukowych w przyszłości, budowania wiążących opinii na temat możliwości powrotu pszczoły do
lasu. Zresztą, jest to całkiem ciekawe zjawisko, bowiem pszczoły które dawniej żyły tylko w lesie, zostały
przez człowieka z tego lasu wyciągnięte i zmodyfikowane by dawać więcej przysłowiowego miodu.
Niestety jak zwykle tam gdzie próbujemy przechytrzyć naturę w końcu ona nam odpowie językiem, który
rozumie najlepiej – czyli regresem w celu ograniczenia wszelkich negatywnych czynników. Śmierć w
przyrodzie to czynnik stwórczy, odnowienie – tak widzę i rozumiem to co dzieje się obecnie w
pszczelarstwie, gdzie obserwujemy masowe zamieranie pszczół na pasiekach. Odpowiadając wreszcie
na Pańskie pytanie - skąd pomysł? Odpowiem, że z obserwacji natury.

Program „Bartnicy Sudetów” postawił sobie za cel stworzenie warunków dla odtworzenia
populacji pszczoły miodnej, rozmieszczając barcie i kłody bartne w lasach. Skąd czerpane są
wzory i sposoby działania ?

Bartnictwo to nie jest skomplikowana historia. Dziupla w drzewie jest najlepszym naturalnym miejscem
gdzie może żyć pszczoła. Człowiek podglądając naturę dostrzegł dla siebie szansę w postaci możliwości
organizowania tych dziupli w sposób dla niego wygodny – umożliwiający odbiór miodu i wosku. W ten
sposób człowiek stał się bartnikiem. Jeśli przyjrzeć się temu jak rozwijało się bartnictwo od Łużyc po
daleki Kazachstan zauważymy, że nie ma istotnych różnic. Jednakże każda społeczność wykształciła
swoją osobliwość w każdej z czynności, które stanowią sedno bartnictwa. Ale jak już wspomniałem, nie
jest naszym zamierzeniem dociekanie historycznych i antropologicznych różnic, i rozstrzyganie które są
lepsze lub bardziej polskie … ani tym bardziej nie jesteśmy zapaleńcami w ich naśladowaniu. Natomiast
uczenie się z historii ma wielki walor, polegający na dawaniu sobie szansy wyciągania wniosków z tego,
co robili nasi przodkowie i brania tego, co ma doprowadzić nas do celu jaki sobie obraliśmy jako
Bartnicy Sudetów.

W jakich najczęściej rodzajach drzewa bartnicy robili (dziali) barcie i jakiej były one wielkości ?

Ludzie, w tym bartnicy, byli i są pragmatyczni. Wybór drzewa pod barcie zależał od regionu i typu lasu
jaki występował w okolicy. Dzianie barci w dawnych czasach był to złożony i czasochłonny proces –
dlatego wybierano drzewa dziuplaste, które natura już wstępnie przygotowała. Jeśli w regionie
występowały drzewa iglaste jak sosna czy świerk – to oczywiście one stawały się idealnym materiałem
na barcie. Stąd w programie Bartnicy Sudetów wybieramy materiał który jest dostępny w naszym
otoczeniu. Ponieważ nasz region obfituje w świerk – wybraliśmy właśnie ten gatunek drzewa. Natomiast
sama natura jest bogata i naturalne barcie, które udaje nam się inwentaryzować w lesie, są zarówno w
drzewach liściastych i iglastych. Wielkość barci również zależy od regionu, bowiem to baza pożytkowa,
klimat i wiele innych czynników stanowią o tym jak silna rodzina pszczela będzie mogła w danym
miejscu bytować. Natomiast można mówić o pewnym standardzie. Jest to komora o pojemności około
60 litrów i wysokości około 1 metra. Oczywiście natura nie jest tak precyzyjna i dziuple w drzewach
mają przeróżny kształt, objętość i wymiary. Ostatecznie to pszczoły decydują co jest dla nich dobre.

Budowa kłod bartnych

Czy pszczoły zamieszkujące barcie były – tak jak we współczesnym pszczelarstwie - na
ówczesne sposoby, dokarmiane i leczone ?

Natura na dłuższą metę nie akceptuje sztucznego wspomagania. Życie w dziczy zależy tylko i wyłącznie
od zdolności organizmu do przetrwania. Patrząc na to co robili bartnicy… ba… co robił jeszcze mój
dziadek, to zauważymy, że leczenie czy dokarmianie również nie było popularne. Natomiast nie można
żyć z boku tego co robimy jako ludzie. Natura również w pewien sposób poszukuje równowagi w życiu
z nami. Program Bartnicy Sudetów nie chce zmieniać tego co człowiek zapoczątkował – mowa tu o
towarowym czy hobbystycznym pszczelarstwie. Zdecydowanie jednak jest naszym zamiarem wspieranie
natury w jej wysiłku. Interwencyjne leczenie i dokarmianie, będące w zgodzie z prawem i pszczelarstwem
biodynamicznym jest tym sposobem zarządzania kłodami bartnymi jaki chcemy realizować. W tym celu
nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w Kłodzku oddział w Bystrzycy
Kłodzkiej – otrzymamy pomoc w sytuacjach kiedy powstanie jakiekolwiek zarzewie chorobotwórcze,
które z definicji prawa należy zwalczać. Program Bartnicy Sudetów w oczywisty sposób działa jako
normalna pasieka rejestrowana przez pszczelarzy i również posiada swój weterynaryjny numer.

Jakie cechy są właściwe dla pszczoły leśnej ? Można taką pszczołę po prostu porównać do
dzisiaj hodowanych ?

Biologia pszczoły leśnej jest nieco inna od biologii pszczoły hodowlanej. Przyglądając się czemuś co
każdy z nas zna i rozumie, czyli produkcja miodu, to pszczoła hodowlana jest genetycznie
przystosowana do gromadzenia miodu w celach produkcyjnych, dla korzyści człowieka. Apis Melifera
Melifera gromadzi jedynie taką ilość miodu, która jest jej niezbędna do jej przeżycia. Oczywiście różnic
pszczoły hodowlanej i leśnej jest znacznie więcej. Pszczoła leśna tworzy zdecydowanie mniejsze rodziny
mogące przeżyć w zdecydowanie trudniejszych warunkach, przede wszystkim potrzebuje mniej pokarmu
węglowodanowego, czyli nektaru, oraz mniej pyłku – wszystko to z racji mniejszej liczebnie populacji.
Pszczoła leśna różni się również wyglądem, jest zdecydowanie ciemniejsza i mniejsza od tej hodowlanej.
Można o tych różnicach jeszcze długo opowiadać. Najważniejsze dla nas pytanie, to jak wiele rojów
pszczoły leśnej w naszych lasach już dzisiaj żyje? Program Bartnicy Sudetów oprócz produkcji dużej
ilości kłód bartnych ma na celu zinwentaryzować istniejące rodziny pszczele i ochronić ich stanowiska
przed zniszczeniem w efekcie działania człowieka. Już dzisiaj możemy mówić o kilku miejscach, gdzie
leśna pszczoła bytuje. Prowadzone są badania genetyczne nad przynależnością rasową – pierwsze
obserwacje są bardzo obiecujące i tym bardziej zachęcające nas do dalszego wysiłku.

Jak szybko pszczoły zasiedlają barcie ?

Barć może być zasiedlona od razu, o ile spełnia pewne, ważne dla rodziny pszczelej kryteria: nie ma w
niej wilgoci i jest osłonięta od bezpośredniego wiatru. To ważne czynniki, które decydują o tym, że
pszczoły leśne potrafią wydawać roje zdolne do osiedlenia się i przetrwania. Jedynie wilgoć i wiatr są
w stanie pokonać rodzinę pszczelą. Trzecim czynnikiem jest oczywiście głód – jak u wszystkich żywych
organizmów. Stąd stworzenie dużej ilości miejsc gdzie rój będzie mógł osiąść, stworzyć silną rodziną i
wydać kolejny rój – to jest naszym najważniejszym celem. W tym celu produkujemy 1000 szt. kłód
bartnych, które następnie planujemy je rozmieścić w lesie na terenie Nadleśnictwa.

Na jakich wysokościach wykonywano barcie ?

Co do zasady dla pszczół wysokość nie ma znaczenia. Przykładem jest chociażby pszczelarstwo ulowe.
Natomiast czynniki takie jak ochrona przed ludźmi i zwierzętami sprawiła, że barcie sytuowano wysoko,
nawet powyżej 10 m nad ziemią. Ważnym czynnikiem decyzyjnym było obserwowanie przyrody bo ta nie
popełnia błędów. Jednakże kradzież, czy to przez człowieka czy miłego niedźwiadka, były głównym
powodem dla sytuowania barci wysoko na drzewach. Musimy pamiętać, że miód i wosk były to dawniej
produkty niezwykle cenne. Do tego stopnia cenne, że wymierzano za kradzież barci niezwykle surowe
kary śmierci. A niedźwiedź, który uwielbia słodkie białko pszczelich larw był traktowany nie lepiej za
pomocą wszelakich boksańców, kolców i drągali.

KŁODA BARTNA

Założenie „ula w drzewie" nie wydaje się proste. Czym były wykonywane barcie i ile czasu
trzeba było poświęcić na wykonanie jednej ?

Bartnik, który był w moim wieku, potrafił posiadać do 20 barci. Jeśli odziedziczył cokolwiek po ojcu to
posiadał ich nawet do 100. Był to dorobek całego rodu i w zasadzie był bezcenny. Wynikało to z braku
swobodnego dostępu do zawodu bartnika, a z drugiej strony trudności przy wyrabianiu barci. Proszę
sobie wyobrazić, że człowiek musiał wejść 10 metrów w górę drzewa, zabrać ze sobą siekierę, piesznie
i inne dłuta i w żywym drzewie dłubać sporych rozmiarów dziurę. Oczywistym się staje, że zrobienie
jednej barci było sporym rocznym przedsięwzięciem dla całej rodziny. Oczywiście zyski
rekompensowały to z nawiązką.

Dzisiaj mamy dostęp do narzędzi, które w dużej mierze ułatwiają pracę. W projekcie wypracowaliśmy
nowe standardy, zoptymalizowaliśmy proces dziania kłód i ich montażu zgodnego z ekologicznymi
wytycznymi. Do współpracy w programie zaprosiłem firmę Makita Polska i poprosiłem o pomoc w
doborze narzędzi. Dzięki temu nasza praca stała się dużo łatwiejsza. Pamiętam, kiedy początkowo
współpracując z Zakładem Karnym w Kłodzku, wspólnie wyprodukowaliśmy z więźniami 300 szt. kłód
bartnych, robiliśmy to całkowicie ręcznie. Wówczas każda gotowa sztuka okupiona była ponadludzkim
wysiłkiem. Dzisiaj wysiłek może nie jest mniejszy, ale frezarka obsługiwana przez zdolnego drwala daje
gotowy produkt w pół godziny. To pozwala mieć pewność, że realizacja programu jest możliwa.
Zrobienie tak dużej ilości kłód bartnych metodami ręcznymi byłoby absolutnie niemożliwe w czasie, jaki
zaplanowaliśmy na jego realizację.

W jaki sposób dostawano się do barci ?

Dawniej bartnik wchodził na drzewo przy użyciu leziwa, czyli długiej liny konopnej zakończonej
siodełkiem. Sam nie potrafię posługiwać się leziwem, robi to znakomicie mój kolega bartnik Piotr
Pilasiewicz z Augustowa, natomiast jest to czynność sama w sobie będąca połączeniem sztuki cyrkowej
z wyczynem kaskaderskim. Naturalnie trudno sobie wyobrazić, aby wymyśleć coś lepszego w czasach,
kiedy nie było aluminiowych zwijanych drabin, czy lin statycznych i dynamicznych oraz karabińczyków.
Przemieszczanie się w lesie z leziwem było zdecydowanie proste i rekompensowało trud wchodzenia i
pracy na wysokości przy użyciu leziwa. Obecnie używamy drabin lub sprzętu alpinistycznego używanego
w arborystyce.

Z jakich gatunków roślin zbierają nektar pszczoły mieszkające w lesie ?

Pszczoły pobierają nektar z każdej rośliny, która nektar produkuje. Choć każdy dobry pszczelarz powie,
że dużo ważniejsze jest czy roślina daje pyłek. Oczywiście las sam w sobie jest bogaty w roślinność,
która zapewnia i pożytek pyłkowy, i nektarowy. W naszych warunkach są to przede wszystkim wierzby,
leszczyna i olsza. W późniejszym okresie są to wszelkie drzewa owocowe jak grusze, śliwy, jabłonie –
których w lesie nie brakuje, a także jawor i lipa. W późniejszym okresie pożytek zapewnia również jodła.
W lesie, zważywszy na jego warstwy, występują rośliny bardziej i mniej oczywiste. Świetnym przykładem
jest brzoza, która pomimo wiatropylności również zapewnia pożytek pyłkowy dla pszczół, a przy
dogodnych warunkach wydaje również tzw. spadź liściastą. Pożytki leśne są bardzo różnorodne i bogate
– natomiast nie na tyle bogate, aby czerpać korzyści towarowe o jakich mówią zazwyczaj pszczelarze,
gdzie wydajność miodowa rodziny pszczelej idzie w dziesiątki kilogramów. Las potrafi zapewnić byt
rodzinie pszczelej, potrafi również oddać część człowiekowi - ale nie w ilości, którą można by
sprzedawać w sposób masowy. Każdy kto liczy na wielki zysk na miodzie i produktach pszczelich w
bartnictwie musi poważnie przedefiniować swój cel.

Jak często podbierało się miód z barci i czy „zostawiało” się jakąś jego część na zimę ?

Osobiście znam dwa przekazy, które albo były stosowane oddzielnie albo jednocześnie. Pierwszy mówi,
że miód pobieramy w trakcie trwania intensywnego nektarowania głównego pożytku np. lipy. Wówczas
podbieramy od silnej rodziny część plastrów z miodem poprzez podcinanie ich bocznych części.

Następnie wczesną jesienią, kiedy pszczoły zawiązują już wstępnie zimowy kłąb, odcinamy od dołu
nadmiar plastrów z miodem, który z przyczyn oczywistych pszczołom do zimowli potrzebny nie będzie.
Drugi sposób, który jest mi najbliższy, to odbiór miodu kiedy rodzina opuści barć lub z przyczyn
naturalnych umrze. Rodzina pszczela ma swój określony cykl życia. Matka pszczela żyje co najwyżej 7
lat, ale silną rodzinę jest w stanie utrzymywać przez około 3 lata. Najczęściej w 3 roku dochodzi do
takiego namnożenia patogenów i pasożytów, że pszczoły albo opuszczają barć albo z przyczyn
naturalnych umierają. Pamiętać należy, że taka rodzina w międzyczasie dała życie przynajmniej kilku
nowym rojom. Tak więc czas po obumarciu rodziny pszczelej wydaje się najlepszym momentem do
odebrania „zapłaty od natury” w postaci plastrów z dojrzałym miodem, pierzgą i woskiem. Miód bartny
to produkt wyjątkowy, bowiem pozyskujemy go poprzez wyciskanie. Tym samym w miodzie pojawia się
całe bogactwo produktu pszczelego, bowiem wyciskanie sprawia, że drobinki pyłku i pierzgi, propolisu,
mleczka pszczelego… Wszystko to tworzy miksturę z miodem, który cały w swojej doskonałości może
nas naprawdę wspomagać i leczyć. Miód taki z oczywistych względów jest bardzo rzadkim produktem,
trudno dostępnym i bardzo cennym. Natomiast zachęcam pszczelarzy do tego, aby w swojej pasiece
spróbować „puścić” choć jedną rodzinę wolno i pozwolić jej w ulu żyć jak w barci. A na samym końcu
odebrać miód w plastrach stworzonych siłami natury. A może nawet założyć własną barć czy ul kłodowy.

Czy w lasach naszego Nadleśnictwa można spotkać „oryginalną” pszczołę leśną ?

Pytanie jest tak dobre jak trywialne. Dobre, ponieważ dopóki nie zbadamy pod kątem przynależności
genetycznej pszczół, które już dzisiaj mamy, to nic z całą pewnością powiedzieć nie można. Osobiście
mogę zapewnić, że przy całej mojej wiedzy jaką posiadam, mamy w naszych lasach pszczołę leśną, tzw.
Środkowoeuropejską, Apis Melifera Melifera. Dopóki jednak nie otrzymam potwierdzenia badań
genetycznych, jest to jedynie zdanie wielkiego pasjonata tematu.
A trywialne, ponieważ pszczoła żyje na świecie znacznie dłużej od człowieka i nieprawdopodobnym się
wydaje, aby kilkaset lat silnej aktywności człowieka mogły przyczynić się do jakiś poważnych zmian w
sposobie jej życia. Owszem, przybyło problemów, choćby „żółte koleżanki” z pasiek.

Czy jest sposób na wyhodowanie dziko bytującej pszczoły, która będzie się charakteryzować
właściwościami odpowiadającymi warunkom naszego terenu, długiej zimie, silnym wiatrom…

Wybitny pszczelarz z naszego regionu, pani Weronika Kumko, która wyhodowała linię Sudecką pszczoły
miodnej, w pewnym sensie poradziła sobie z zagadnieniem o które Pan pyta. Jako prekursorka
sztucznego unasienniania pszczół dokonała tego w sposób kontrolowany i świadomy. Wiadomo jednak,
że jej praca przede wszystkim odnosiła się do ulokalnienia genetycznego pszczoły, tak, aby doskonale
radziły sobie w warunkach panujących w regionie. Po śmierci pani Kumko nikt nie podjął rozwijania
badań, które prowadziła. Aż wreszcie pozostały już tylko legendy najstarszych pszczelarzy, którzy
jeździli do Kumkowej po matki. Czy to odpowiada na Pańskie pytanie ? Natura nie jest produktem, który
można wyhodować. Zatrzymanie czasu w naturze nie występuje. Tu jest absolutnie dynamiczny proces,
który można obserwować, ale nie złapać. Taka jest pszczoła leśna.

Zawód bartnika wyginął z przyczyn naturalnych. Praktycznie wygasła tradycja. Kto będzie w
stanie przygotować barcie, według jakiego wzoru i ile ma ich powstać ?

Tak, to prawda. I czy nam się to podoba czy nie walka z tą sytuacją jest bezcelowa. Pytanie raczej brzmi
jak rozwijać możliwości, które daje bartnictwo. Chciałbym, aby program Bartnicy Sudetów był właśnie
na to pytanie odpowiedzią. Osobiście nie mam żadnego sentymentu do pieszni, leziwa ani wspinania się
na drzewa za pszczołami. Natomiast mam świadomość, że jest to element kultury, o który trzeba zadbać,
aby rozumieć nasze korzenie. Czas jednak biegnie dalej, a wygrywają ci, którzy potrafią biec szybciej
od niego.

Z jakiego materiału i przy użyciu jakich narzędzi budowane będą „domy dla pszczół” ?

O ile dobrze rozumiem, chodzi panu o hotele dla pszczołowatych …? To jest fenomenalny temat bowiem
o ile o pszczole, która daje miód i potrafi użądlić wiemy dość dużo – jako społeczeństwo – o tyle o
pszczołowatych chyba już nie wiemy nic. Powołując się na profesor Krystynę Czekońską, w Polsce żyje
ponad czterysta gatunków pszczół. Pszczoła miodna jest tylko jednym z nich. Hotele dla pszczołowatych
mają za zadanie zwrócić społeczną uwagę na fakt obecności w naszym środowisku tak ważnych
zapylaczy jak pszczołowate, o których nie wiemy w zasadzie nic. Projekt usytuowania w sołectwach
tychże hoteli ma przede wszystkim nas edukować, ale i stanowić ciekawą bryłę architektoniczną, bowiem
hotele te będą nawiązywać do architektury sudeckiej. Również w sposób oczywisty będą produkowane
z drewna i produktów drewnopochodnych, bowiem to w takich obumarłych, zmurszałych kawałkach
drewna owady te przebywają najchętniej. Myślę, że już niebawem będziemy mogli się pochwalić
szerszym zakresem informacji na ten temat, a pierwsze hotele jakie staną w Goworowie i Gniewoszowie
pozwolą na bliższe zapoznanie się z pomysłem i tym sposobem zachęcimy inne sołectwa do udziału w
programie. Acha … zupełnie bym zapomniał …tylko pszczoła miodna żądli. Pozostałe czterysta
gatunków pszczół pomimo, że wygląda czasami groźnie, raczej groźne nie są. Bo osa to już nie pszczoła.

Ile barci ma zostać w ten sposób przygotowanych i według jakiego „klucza” rozmieszczone będą
one w naszych lasach ?

Jeśli chodzi o kłody bartne to na terenie Nadleśnictwa Międzylesie planujemy umieścić ich 1000 szt.
Jeśli chodzi o hotele dla pszczołowatych to wstępnie myślimy o 30 stanowiskach wraz z ogrodem i
kwietną łąką wokół. W przypadku kłód bartnych zasiedlenie szacujemy na poziomie 100 kłód, natomiast
jeśli chodzi o hotele dla pszczołowatych to trudno to przewidzieć. Na pewno pojawią się tam biedronki
i inne pożyteczne stworzenia. Natomiast najważniejszy jest aspekt edukacyjny i promujący nasz region
jako przyjazny dla zapylaczy, a w szczególności dla pszczół.

Czy są w Polsce miejsca, gdzie można spotkać podobny program, a jeżeli tak, to czy można tam
mówić o odniesionym sukcesie ?

Program Bartnicy Sudetów jest programem unikalnym na skalę europejską. Oczywiście w różnych
częściach Polski czy Europy tworzone są barcie i kłody bartne, natomiast nigdzie na skalę, która będzie
mieć tak silny wpływ na ekosystem. W miejscach gdzie znajduje się 30 barci i kłód bartnych zasiedlenie
przez pszczoły sięga w porywach 50%, przy czym prowadzone są tam sztuczne zasiedlenia. Nasz
program zakłada tylko naturalne zasiedlenie. W związku z tym szacujemy, na podstawie doświadczeń
jakie mają koledzy bartnicy z innych regionów Polski i Europy, że zasiedlenie nie przekroczy 10%.

Stanowić to będzie dla nas niebywały sukces, ponieważ oznaczać to będzie, że można mówić o czynnym
współdziałaniu człowieka z naturą na rzecz jej ochrony.

Co Państwo uznacie za zwieńczenie swojej niezwykle ciekawej i pożytecznej pracy ?

Ponieważ jednym z naszych celów jest element edukacyjny otrzymaliśmy patronat nad programem
Bartnicy Sudetów od Ministra Edukacji Narodowej. Zwieńczeniem naszego sukcesu, oprócz samej
pszczoły leśnej, będzie spisany program krok po kroku i udostępniony każdemu, kto zapragnie wesprzeć
środowisko naturalne w jego odbudowie i tworzeniu silnych ekosystemów, gdzie pszczoła stanowi jego
nierozerwalną część. W tym celu program jest objęty sześcioletnim monitoringiem, który ma na celu
wykazać najlepsze praktyki bartnicze przyczyniające się do propagowania „chowu” pszczoły leśnej,
gdzie produktem końcowym jest wzrost bioróżnorodności, a nie produkcja miodu. Publikacja, którą
chcemy wydać na zakończenie programu, niech będzie swoistym poradnikiem i przesłaniem dla
wszystkich, którzy mają w sobie siłę i wytrwałość, aby poprzez zręczne naśladownictwo powtórzyć
sukces. My przecież nic nie wymyśliliśmy. My jedynie skopiowaliśmy to co już inni dawno temu
podpatrzyli, bo jako pierwsi dobrze przyglądali się naturze. Skopiowaliśmy to jednak na swój osobliwy
i praktyczny sposób.

Może – na koniec – kilka zdań od siebie…

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się i stale przyczyniają do sukcesów programu
Bartnicy Sudetów. Przede wszystkim panu dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Adamowi Płaksejowi za udzielone zaufanie, a Nadleśniczemu Nadleśnictwa Międzylesie Darkowi
Jesionowskiemu za mentoring, oraz wszystkim, którzy program wspierają i będą wspierać. Darz bór !

Dziękuję za rozmowę

27 lutego 2018 r. odbyła się
XXXVII SESJA RADY
MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
W proponowanym porządku obrad znalazły
się następujące zagadnienia :
Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest mina
Międzylesie.

2/ określenia kryteriów rekrutacji, punktacji
oraz dokumentów potwierdzających ich
spełnienie przy przyjęciu kandydatów
zamieszkałych poza obwodem do klas I
publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina
Międzylesie.
3/ upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzylesiu do
prowadzenia postępowania w sprawach z
zakresu świadczeń pomocy materialnej o
charakter socjalnym,
4/ przyjęcia i realizacji Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich w
Gminie
Międzylesie.
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady MiG
Międzylesie

6/ podziału Gminy Międzylesie na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby wybieranych radnych w
każdym okręgu.
7/ udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na
zadanie
pn.
„Przebudowa
drogi
powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka
–
dokumentacja techniczna”.
8/ udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na
zadanie
pn.
„Przebudowa
drogi
powiatowej nr 3234D w Domaszkowie na
długości
1,03 km”.
9/ udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na
zadanie
pn.
„Odbudowa
drogi
powiatowej nr 3269D na odcinku PisaryDolnikMiędzylesie, km 21+140 do 25+160 dokumentacja techniczna.
10/ zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy
na
stronę
WWW.miedzylesie.pl > zakładka BIB >
zakładka Rada Miejska

DOTACJE DO WYMIANY
PIECÓW CD.

Trwa
procedura
pozyskania
dofinansowania
(pożyczki)
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację
przedsięwzięć
związanych

z wymianą starych pieców węglowych na
ekologiczne źródła ciepła, które zostały
zakwalifikowane do objęcia dotacją w
przeprowadzonym
w
miesiącu
październiku ubiegłego roku naborze
wniosków, w ramach priorytetowego
programu
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej
emisji
na
obszarze
województwa
dolnośląskiego”.
Aktualnie
gmina
oczekuje
na
podpisanie umowy pożyczki z WFOŚiGW.
Po uzyskaniu dofinansowania, z wybranymi w
ubiegłorocznym naborze Wnioskodawcami,
podpisywane zostaną umowy o udzielenie
dotacji, w których określone zostaną
szczegółowo terminy i warunki rozliczenia i
wypłaty pomocy finansowej.

Informujemy jednocześnie, że
obecnie nie jest prowadzony kolejny
nabór wniosków na wymianę pieców.
Dalsze nabory uzależnione są od
dostępności środków zewnętrznych na
realizację tego typu przedsięwzięć.
Zachęcamy do przeglądania strony
internetowej www.miedzylesie.pl, gdzie
zamieszczane są informacje o wszystkich
programach i konkursach realizowanych
przez gminę.

INFORMACJA O NABORZE
WNIOSKÓW
O UTYLIZACJĘ AZBESTU W
GMINIE MIĘDZYLESIE

5 lutego 2018 r. zakończył się nabór
wniosków podmiotów z gminy Międzylesie

o dofinansowanie utylizacji wyrobów
zawierających azbest.
W dniu 12.02.2018 r. do
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, oddział w Wałbrzychu złożona
została wymagana dokumentacja i
szacunkowy
kosztorys
dotyczący
demontażu i utylizacji azbestu od 21
wnioskodawców
z
terenu
gminy
Międzylesie.
W chwili obecnej czekamy na
rozstrzygnięcie i decyzję dotyczącą
przyznania kwoty dofinansowania w
wysokości
85%
łącznej
wartości
przedmiotowego przedsięwzięcia.

BUDOWA SUCHYCH
ZBIORNIKÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH
NA POTOKU GOWORÓWKA W
ROZTOKACH
BYSTRZYCKICH, ORAZ NA
RZECE NYSA KŁODZKA W
BOBOSZOWIE
W grudniu 2017 r. Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał
umowy na budowę suchych zbiorników
przeciwpowodziowych:
w
miejscowości
Roztoki na potoku Goworówka z firmą Joint
Venture firm: PORR S.A.- Lider i PORR Bau
GmbH - Partner oraz w Boboszowie na rzece
Nysa Kłodzka z firmą Joint Venture firm:
Przedsiębiorstwo
Robót
Wodnych
i
Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o.o.- Lider i
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Fransław”
Piotr Kalemba - Partner JV.
W ramach realizacji umowy rozpoczęły
się prace na terenie inwestycji w Roztokach
Bystrzyckich polegające na wycince drzew.

Na terenie inwestycji w Boboszowie w
najbliższym czasie planowane są prace
polegające na organizacji zaplecza budowy.
Planowane zbiorniki stanowią część
projektu „Ochrona przed powodzią Kotliny
Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony miasta Kłodzka”. Ich zadaniem jest
ochrona przeciwpowodziowa polegająca na
zmniejszeniu kulminacji fal powodziowych i
redukcji wielkości przepływów.
Przedsięwzięcie realizowane jest w
ramach
rządowego
Projektu
Ochrony
Przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły
(POPDOW). Projekt ten jest realizowany przy
pomocy
międzynarodowych
instytucji
finansowych, w tym Banku Światowego oraz
Banku Rozwoju Rady Europy, a także przy
wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz
budżetu państwa.

PROMESA NA REALIZACJĘ
RZĄDOWEGO PROGRAMU
"MALUCH +" DLA GMINY
MIĘDZYLESIE

W dniu 07.03.2018 r. w Sali Kolumnowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu Wiceminister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczyli
promesy na realizację rządowego programu
„Maluch +” przedstawicielom 21 samorządów
z Dolnego Śląska.

Na Dolnym Śląsku do programu „Maluch
+” w 2018 r. złożonych zostało 170 ofert.
Oferty zostały przesłane do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie
zdecydowano o zakresie, sposobie i
kwotach dofinansowania. Łączna kwota
dotacji dla beneficjentów z Dolnego Śląska
w tym roku wyniosła blisko 33 mln zł.
Gmina Międzylesie otrzyma wsparcie w
wysokości 281 000 zł na utworzenie w
2018
r. 15
nowych
miejsc
w
samorządowym żłobku w Międzylesiu oraz
zapewnienie ich funkcjonowania.
Wydatki gminy związane z utworzeniem
miejsc w żłobku oszacowano na kwotę
69 250 zł.

dla samorządu skutki, aż do konieczności
zmiany prawa miejscowego włącznie.
Szkolenie poprowadził mgr Marek
Mudant (certyfikat PARPA i Rady ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).
Emerytowany naczelnik Wydziału Prewencji
KPP w Węgrowie, doktorant na Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,
wcześniej wykładowca tegoż uniwersytetu.
Posiadacz wielu innych certyfikatów m. innymi
z zakresu narkomanii, HIV/AIDS. Praktyk,
szkoleniowiec.
Przekazana w sposób interesujący
wiedza zostanie przez uczestników szkolenia
zdyskontowana w codziennej praktyce.

20 marca
WAŻNE SZKOLENIE…

12 marca br. odbyło się wielogodzinne
szkolenie dla członków Komisji Zdrowia Rady
Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pracowników
Referatu
Organizacyjnego
UMiG
odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na
handel alkoholem i – w drugiej części, dla
właścicieli sklepów barów, restauracji lub ich
pracowników parających się zawodowo
sprzedażą alkoholu na miejscu lub na wynos
(najogólniej mówiąc „sprzedawców alkoholu”).
Istotnym powodem zorganizowania
takiego szkolenia była nowelizacja ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Nowelizacja weszła w życie 9
marca br. i mimo iż nie obejmuje zbyt wielu
artykułów ustawy, to niesie za sobą określone

We Wrocławiu odbyło się spotkanie w sprawie
budowy zapory w Boboszowie. W spotkaniu
wzięli udział koordynator projektu pan Witold
Krochmal, przedstawiciele zamawiającego
Wody Polskie, oraz wykonawca. Na spotkaniu
poruszono problem transportu budulca na
planowaną budowę, tak aby ominąć miasto
Międzylesie. Wykonawca zobowiązał się do
wykonania obejścia Międzylesia po drogach
powiatowych i gminnych. Zamawiający uznaje
te działania za niezbędne i zobowiązał się
podjąć koszty przedsięwzięcia.

20 marca
W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się
posiedzenie Komisji Rozwoju Turystyki,
Rekreacji i Sportu z Sejmiku Dolnośląskiego.
Jednym z punktów obrad była sytuacja
obiektów po gazowni w Międzylesiu. Ustalono,
że przedstawiciele sejmiku, gminy i właściciela
obiektu Polska Spółka Gazownictwa, wspólnie
podejmą działania celem zagospodarowania
obiektu.

W Kłodzku odbyło się posiedzenie Powiatowej
Rady Rynku Pracy, podstawowym celem
spotkania było ustalenie budżetu w roku 2018.
W związku ze zmniejszeniem się bezrobocia,
spadają radykalnie środki na realizację robót
publicznych.

poprawy bezpieczeństwa, jak również, za
podejmowane liczne działania ratownicze.
Władze OSP dziękowały, także władzom
samorządowym za wsparcie w inicjatywach,
jakie podejmują się strażacy, wyznaczając
nowe cele na ten rok. W roku 2017 na terenie
gminy powstało łącznie 143 zdarzenia: 46
pożary, 93 miejscowe zagrożenia (wypadki,
zdarzenia na rzekach, wichury, usuwanie
szerszeni, itp.); alarmy fałszywe – 4. OSP na
terenie gminy łącznie zrzesza około 230
członków, z czego 110 posiada uprawnienia do
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
OSP dysponuje jednym ciężkim samochodem
gaśniczym, trzema średnimi samochodami
ratowniczo-gaśniczymi,
dwoma
lekkimi
samochodami ratowniczo-gaśniczymi i dwoma
ratownictwa technicznego.

PODSUMOWANIE ZEBRAŃ
SPRAWOZDAWCZYCH
OSP GMINY MIEDZYLESIE

12 MARCA 2018 R. W
URZĘDZIE MIASTA I GMINY
W MIĘDZYLESIU …

13 marca
W Kłodzku odbyło się spotkanie burmistrza z
Komendantem Powiatowym PSP. Omówiono
przygotowanie strażaków do akcji i
wykorzystanie poszczególnych jednostek OSP
w działaniach. Ustalono, że komendant PSP st.
kpt. dr inż. Jarosław Chodorowski w
kwietniu zwizytuje jednostki w gminie
Międzylesie.

26 luty

W lutym i na początku marca odbyły się
zebrania sprawozdawcze poszczególnych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
(OSP) gminy Międzylesie. W granicach
naszego samorządu działa 6 jednostek OSP, z
czego dwie włączone są do Krajowego Sytemu
RatowniczoGaśniczego
(KSRG).
W
zebraniach udział brał Burmistrz Miasta i
Gminy w Międzylesiu - Tomasz Korczak,
Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu
a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Kłodzku dh Ryszard Drozd, władze
oddziału Gminnego ZOSP RP w Międzylesiu
oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej
PSP w Kłodzku, przedstawiciele lokalnych
organizacji. W ramach podsumowania
omawiano, działalność ratowniczo-gaśniczą,
prewencyjną,
działalność
kulturowo
–
oświatową, sportową oraz współpracę z
organizacjami. Była to również okazja do
podziękowania druhom za wkład na rzecz

,,,odbyła się pierwsza narada sołtysów w
roku bieżącym, którą prowadził burmistrz
Tomasz Korczak.
Burmistrz z okazji minionego święta Dnia
Kobiet złożył najserdeczniejsze życzenia
wszystkim przedstawicielkom płci pięknej.
Z okazji Dnia Sołtysa, które jest
obchodzone
11
marca,
burmistrz
podziękował wszystkim sołtysom za trud
włożony w konsekwentną pracę na rzecz
lokalnej społeczności i owocną współpracę
z samorządem gminy Międzylesie, a
jednocześnie złożył życzenia wszelkiej
pomyślności i sukcesów w realizacji
kolejnych pomysłów na rzecz naszych
mieszkańców
oraz
zadowolenia
z
wykonywanej pracy.

ramach konkursu organizowanego przez
Starostwo Powiatowe w ramach programu
„Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” pod nazwą
„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych,
omówione Dni Międzylesia, które w tym roku
rozpoczynają się 8 czerwca 2018 r.,
wspomniano o Dożynkach Gminnych, a także o
Funduszu Sołeckim na 2018 r.
Przekazano
informację
o
stopniu
zaawansowania prac nad projektem Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy Międzylesie.
Burmistrz poinformował, że trwa opiniowanie
przez odpowiednie instytucje, po uzyskaniu
których studium zostanie wyłożone do
publicznego wglądu.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
zostały również złożone życzenia wszelkiej
pomyślności, pogody ducha, wielu radosnych
spotkań w gronie najbliższych.

Podczas
spotkania
następujące tematy:

zostały

omówione

1. Program
Aktywizacji
Obszarów
Wiejskich w Gminie Międzylesie na
2018
2. Uczestnictwo
sołectw
z
gminy
Międzylesie w XXI Spotkaniach
Tradycji
Wielkanocnych
Ziemi
Kłodzkiej w Krosnowicach.
3. XII Gminne Zderzenia Tradycji
Świątecznych
„Osobliwości
Wielkanocne”- 23 marca 2018 r. w
Samorządowej Szkole w Międzylesiu.
4. Sprawy różne.
W sprawach różnych pokrótce zostały
przedstawione zasady składania wniosków w

OD MARCA 2018 R.
STYPENDIA SZKOLNE I
ZASIŁKI SZKOLNE W OPS
MIĘDZYLESIE
Uchwałą Nr XXXVII/200/2018 z dnia
27 lutego Rada Miejska w Międzylesiu
upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Międzylesiu do prowadzenia
postępowania w sprawach z zakresu świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
W związku z powyższym od marca 2018 r.
całość spraw związanych z tzw. stypendiami
szkolnymi i zasiłkami szkolnymi prowadzona
będzie w OPS w Międzylesiu.

STACJA SELEKTYWNEGO
POWIADAMIANIA DLA OSP
ROZTOKI

9.02.2018 r. w budynku remizy OSP
Roztoki zamontowano stację obiektową DSP 52
z radiotelefonem, dodatkową klawiaturą,
terminalem SMS STG, usługą jednoczesnego
alarmowania Premium, zestawem antenowym
do radiostacji, oraz oprogramowaniem do w/w
urządzeń.
Zadaniem
terminala
współpracującego ze stacją obiektową jest
powiadamianie o zaistniałym zdarzeniu osób
wyposażonych w telefony komórkowe.
Powiadamianie odbywa się przy pomocy
wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości
tekstowych ukazujących się bezpośrednio na
wyświetlaczu telefonu komórkowego. Terminal
może również powiadamiać o zdarzeniu
dzwoniąc pod zaprogramowany numer przez
określony czas bez konieczności odbierania
połączenia oraz może wysyłać krótkie
wiadomości tekstowe na telefony stacjonarne.
Ponadto terminal współpracuje z dodatkową
usługą jednoczesne alarmowanie OSP, która
umożliwia
dzwonienie
do
wszystkich
strażaków naraz.

Każda z pań mogła usłyszeć, zanucić, a
nawet zaśpiewać ulubioną piosenkę. Panie
doskonale się bawiły przy znanych
utworach popijając kawę i jedząc pyszne
domowe ciasteczka.

Bardzo
serdecznie
dziękujemy
cudownym paniom za przybycie i za
wspólnie
radośnie
spędzone
popołudnie i wieczór.

Całkowity koszt zakupionego sprzętu
do alarmowania wyniósł 6 720,72 zł brutto.
Nowe powiadamianie znacznie poprawi jakość
utrzymania gotowości bojowej w jednostce
OSP Roztoki.

DZIEŃ KOBIET W MGOK
MIĘDZYLESIE
11 marca w niedzielne popołudnie,
sala widowiskowa MGOK rozbłysła od
pięknych
uśmiechów
licznie
zgromadzonych pań, które przyszły
wspólnie świętować DZIEŃ KOBIET.
Imprezę rozpoczął burmistrz Tomasz
Korczak składając wszystkim kobietom
najserdeczniejsze życzenia, wręczając
każdej
kwiatek
oraz
wznosząc
okolicznościowy toast. Następnie męski
duet z zespołu KACZ TEAM sprawił
zebranym paniom wielką niespodziankę przygotowując wspaniały koncert życzeń.

Podziękowania dla DJ Mario i DJ Przemo
za wspaniałą muzykę, sympatyczną
atmosferę, kobiecy repertuar i za wiele
miłych słów.
Dziękujemy pracownikom MGOK i
Maćkowi
za
przygotowanie
tego
sympatycznego spotkania a paniom:
Danusi, Zosi, Joasi, Oli, Agacie i Teresie za
upieczenie przepysznych ciast.

SPOTKANIA TRADYCJI
WIELKANOCNYCH ZIEMI
KŁODZKIEJ

17 marca 2018 r. w Szkole
Podstawowej w Krosnowicach odbyły się
XXI Spotkania Tradycji Wielkanocnych
Ziemi Kłodzkiej, podczas których odbyła
się prezentacja 72. stołów wielkanocnych,
występy zespołów ludowych, kiermasz
oraz konkursy na: palmę, pisankę i kartkę
wielkanocną. Gospodarzami imprezy tym
razem byli: Dolnośląska Izba Rolnicza,
którą reprezentował prezes Leszek Grela i
gmina Kłodzko, której przewodniczył wójt
Stanisław Longawa, a od strony duchowej –
biskup Adam Bałabuch.
Spotkania Tradycji Wielkanocnych
Ziemi
Kłodzkiej
to
okazja
do
zaprezentowania tradycji kulinarnych.
gminę Międzylesie w tym roku
reprezentowało 9 Sołectw (Boboszów,
Domaszków,
Goworów,
Lesica,
Międzylesie, Nowa Wieś, Pisary, Roztoki
oraz Różanka).
Wszystkim
uczestnikom
czas
umilały występy zespołów ludowych.
Gminę Międzylesie reprezentował zespół
„Międzylesianie”.

Podczas imprezy ogłoszono wyniki
na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.
Wśród wszystkich ponad 270 przesłanych
kartek królowała, tak jak w zeszłym roku
gmina
Międzylesie.
Wyróżnienia
otrzymały: Oliwia Majka oraz Julia
Cebulak
z
Samorządowej
Szkoły
Podstawowej z Międzylesia, II miejsce
zdobyła Patrycja Pichla z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie, I miejsce Gabriela Kuś z
Samorządowej Szkoły Podstawowej z
Międzylesia.

Puchar Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi za stół wielkanocny trafił do
Starego Waliszowa w gminie Bystrzyca
Kłodzka. Konkurs na najładniejszą palmę
został zdominowany przez gminę Nowa
Ruda – im przyznano pozostałe miejsca na
podium oraz wyróżnienia, ale I miejsce
przypadło w udziale wsi Wolany w gminie
Szczytna. Było też wiele innych nagród
ufundowanych przez parlamentarzystów,

samorządowców, firm, a także instytucje.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
podziękowania od organizatorów.

Beneficjentem
projektu
sołectwo Międzylesie.
Wszystkim
uczestnikom
dziękujemy za spotkania, rozmowy i rzecz
jasna... wielkanocne przepyszne smakołyki,
obok których nie sposób było przejść
obojętnie.

LEGENDA O HERBIE
MIĘDZYLESKIM

było

W przedstawieniu udział wzięli : dzieci,
młodzież oraz członkowie Młodzieżowych
Drużyn Strażackich z Bystrzycy Kłodzkiej
i Międzylesia pod opieką pana Jacka
Pilnego
oraz
panie
Małgorzata
Bojanowska, Zofia Worosz, Justyna
Szargawińska.
Spektakl
w
przystępny
sposób
przybliżył historię Międzylesia i legendę o
międzyleskim wilku.
Scenariusz, scenografię, choreografię
przygotowała Małgorzata Bojanowska.
Dziękujemy
za
pomoc
i
efekty
dźwiękowe panu Krzysztofowi Pietrasowi.

22
lutego
2018
po
raz
drugi
wystawiono przedstawienie teatralnopantomimowe pod tytułem „Legenda o
Herbie Międzyleskim”. Przedstawienie
zrealizowane w ramach projektu Starostwa
Kłodzkiego „ Najlepsze inicjatywy
społeczności lokalnych w ramach programu
Odnowa Wsi powiatu Kłodzkiego” oraz
środków gminy i sołectwa Międzylesie.

Dziękujemy aktorom za udział w
przedstawieniu i dziękujemy wszystkim,
którzy znaleźli czas aby przyjść i zobaczyć
w naszym wykonaniu legendę o
międzyleskim wilku.
Koordynator
Bojanowska

projektu

Małgorzata

PROJEKT „UMIEM
PŁYWAĆ”

Jednym z priorytetów MEN jest doradztwo
zawodowe, dlatego uczniowie wzięli udział w
warsztatach zawodoznawczych dotyczących
możliwości uzyskania kwalifikacji:
* technik obsługi turystycznej
* technik hotelarstwa
* technik żywienia i usług gastronomicznych.

W dniu 3 marca 2018 r. rozpoczęły się
zajęcia w ramach kolejnej edycji projektu
„Umiem pływać” współfinansowanego ze
środków MSiT oraz UMWD. Gmina
Międzylesie zgłosiła do udziału w projekcie
trzy grupy uczniów z Samorządowej Szkoły
w Międzylesiu, 45 dzieci z klas I-III.
Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w
Kłodzku, w blokach 2 x 45 minut, tj. 1,5
godziny na basenie x 10 wejść – łącznie 20
godzin lekcyjnych. Uczestnicy mają
zapewnioną opiekę instruktorów nauki
pływania oraz bezpłatny transport.
Szacunkowy wkład własny gminy
Międzylesie w realizację projektu wyniesie
nie więcej niż 1 500 zł.

WYJAZD UCZNIÓW KLASY III
GIMNAZJUM
DO RST W POLANICY ZDROJU

28.02.2018r. uczniowie III klasy
gimnazjum
z
Zespołu
Szkolno
Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie wzięli udział w Dniach
Otwartych w Regionalnej Szkole Turystycznej
w Polanicy Zdroju.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem i
zainteresowaniem
wykonywali
swoje
czynności na stanowiskach pracy.
Opiekunami uczniów byli pedagog i doradca
zawodowy - Pani Violetta SkotnickaJankowska oraz Pan Sebastian Kopeć.

"WZOROWA ŁAZIENKA"
Po raz drugi Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie uczestniczył w akcji Wzorowa
Łazienka organizowanej przez producenta
marki Domestos.

Nie udało nam się wprawdzie wygrać remontu
łazienek szkolnych, ale dzięki wysokiej liczbie
głosów, uzyskaliśmy zapas środków czystości,
który zostanie wykorzystany do utrzymania
właściwego stanu higienicznego placówki.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy
zaangażowali się w głosowanie, zbieranie
kuponów i pomogli naszej szkole uzyskać
środki czystości.

Projekt współfinansowany ze środków EFRR
oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis

Zaproszenie
Młodzież i nauczyciele Samorządowej Szkoły
w
Międzylesiu
serdecznie
zapraszają
wszystkich mieszkańców naszej gminy na dzień
podsumowujący działania projektu „Śladami
Lecha i Czecha”, który odbędzie się 25 marca w
Domu Kultury w Międzylesiu o godz. 16.00. W
jego trakcie przedstawiona zostanie sztuka
teatralna zagrana przez młodzież z Polski i
Czech, film z realizacji projektu, zdjęcia ze
wszystkich działań. Zapraszamy na słodki
poczęstunek, kawę i herbatę.

PROJEKT „PRZĘDZIEMY
HISTORIĘ NASZEGO MIASTA”
Stowarzyszenie ,,Międzylesie Razem"
przy współpracy z naszą szkołą oraz lokalnymi
instytucjami rozpoczęło realizację projektu
,,Przędziemy historię naszego miasta" w

ramach ogólnopolskiego programu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności ,,Równać
szanse", który jest realizowany przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt cieszy się
dużym powodzeniem, ponieważ wspiera on
młodzież z małych miast i wsi oraz pomaga w
dobrym starcie w dorosłe życie. Nasza grupa
liczy dwadzieścioro pięcioro uczniów, oraz
czuwających nad nami opiekunów. Jak na razie
odbyły się trzy spotkania organizacyjne, na
których ustaliliśmy nie tylko plan działania na
przyszłe miesiące, ale również spisaliśmy
regulamin naszej grupy, aby mógł panować
pełen ład i jasność, co do zachowywania się w
grupie oraz przydzieliliśmy zadania tak, żeby
każdy mógł przyłożyć rękę do naszych
przyszłych, małych sukcesów.
Tytuł naszego projektu to ,, Przędziemy
historię naszego miasta'', mający na celu
odkrycie na nowo historii Międzylesia oraz
tradycji, która ściśle wiąże się z zawodem
tkactwa. Uczestnicy przekonali się, że branie
udziału w tego typu przedsięwzięciach nie
zawsze musi być nudne, ale również może nieść
ze sobą korzyści i godziny mile i produktywnie
spędzonego czasu. Podczas jednego ze spotkań
spisaliśmy na kartkach, nasze cele oraz rzeczy,
które mamy nadzieję osiągnąć czy rozwinąć w
trakcie realizacji pomysłu. Wszyscy uczestnicy
z niecierpliwością wyczekują kolejnego
spotkania naszej grupy.
Koordynator projektu
Beata Tokarska

DRODZY ROWERZYŚCI !!!
21 KWIETNIA 2018
OFICJALNIE
ROZPOCZYNAMY SEZON
ROWEROWY
ORAZ SZÓSTY SEZON

IMPREZY ROWEROWEJ UP
HILL „KORONA
MIĘDZYLESIA”
REGULAMIN CYKLU IMPREZ
ROWEROWYCH

21.07.2018
18.08.2018
15.09.2018
13.10.2018

Długopole Górne - Różanka
Domaszków - Jaworek
Międzylesie - Lesica
Goworów – Jodłów /Ostoja/

10.
Zapisy w dniu imprezy w Biurze
Zawodów w miejscu startu w godz. 9.15 do
9.45.
11.
Impreza odbywać się będzie bez
względu na warunki atmosferyczne.

1.

Impreza ma charakter otwarty i
adresowana jest do osób 10+.
2. Warunkiem
uczestnictwa
jest
posiadanie sprawnego technicznie
roweru oraz sztywnego kasku.
3.
Zawodnicy
mają
obowiązek
poruszania się podczas jazdy zgodnie z
przepisami ruchu drogowego.
4.
Uczestnicy pełnoletni startują na
własną odpowiedzialność po złożeniu
pisemnego
oświadczenia
o
braku
przeciwwskazań zdrowotnych.
5.
Dzieci i młodzież od 10 do 18 roku
życia startują za pisemną zgodą
opiekunów prawnych i po okazaniu
Karty rowerowej.
6.
Uczestnicy
wnoszą
opłatę
za
ubezpieczenie NW w kwocie 12 zł za cały
sezon.
7.
Od osób pełnoletnich mile widziana
dobrowolna opłata startowa za etap.

8.
Impreza odbywać się będzie raz w
miesiącu, w soboty.
9.
Planowane terminy i trasy kolejnych
imprez:
21.04.2018 Nagodzice - Międzylesie
19.05.2018 Szklarnia – Gajnik
23.06.2018 Międzylesie - Szklarnia

12.
Uczestnicy
otrzymują
numer
startowy, który jednocześnie wskazuje, z
jakim opóźnieniem wyjechali na trasę.
13.
Start pierwszego zawodnika o godz.
10.01
14.
Kolejni
zawodnicy
będą
wypuszczani na trasę z 1 minutowym
opóźnieniem.
15.
Organizator dokonuje ręcznego
pomiaru czasu na szczycie wzniesienia i
dokonuje przeliczenia czasu brutto na czas
netto /czas na mecie – nr startowy = czas
netto/.
16.
Uczestnicy otrzymują Paszport
„Korony Międzylesia” na sezon 2018, w
którym zapisywane będą wyniki uzyskane
podczas kolejnych etapów.
17.
Podczas podsumowania cyklu
„Korona Międzylesia 2018” przewiduje się
nagrody dla najbardziej aktywnych
uczestników oraz niespodzianki dla
wszystkich.
18.
Uczestnicy wyrażają zgodę na
opublikowanie
ich
wizerunku
na
fotografiach
z imprezy, wymienienie z imienia i
nazwiska w komunikatach prasowych oraz
przetwarzanie danych osobowych dla celów
promocyjnych imprezy.
19.
Udział w imprezie oznacza
akceptację niniejszego regulaminu.
20.
Szczegółowe
informacje
o
kolejnych etapach zamieszczane będą
na profilu FB Korona Międzylesia

na stronie www.miedzylesie.pl

TENISOWE POTYCZKI

W dniu 01.03.2018 rozegrany został mecz
V ligi z Bystrzycą Kł. Po bardzo dobrych
grach zawodników Sudetów Międzylesie
wygrała jednak Bystrzyca
19/7. W
drużynie Sudetów wystąpili :
1 Arek Kwaśnik
2 Oliwia Neter
3 Katarzyna Suława
4 Krzysztof Sobota
****

3.03.2018 rozegrano w Krosnowicach
strefowy
turniej
tenisa
stołowego
zrzeszenia LZS.
Wyniki :
kategoria młodzik 3 m. Katarzyna Suława
kategoria kadet 2 m Krzysztof Sobota
kategoria senior 2 m Bogusław Zadorożny
Wszyscy
wymienieni
zawodnicy
awansowali do turnieju finałowego
Dolnośląskiego w Sulikowie w dniu
25.03.2018.
****
W dniu 04.03.2018 rozegrano w Brzegu
Dolnym „II Wojewódzki Turniej Tenisa
Stołowego Kadetów”.
Katarzyna Suława zajęła miejsce w
przedziale 17-24
Furtak Milena zajęła miejsce w przedziale
33-36
Krzysztof Sobota zajął miejsce w
przedziale 17-24

****
W dniu 10.03 został rozegrany mecz V ligi
pomiędzy Sudetami Międzylesie a Ślężą
Sobótka Wiry. Bardzo dobrą grę zanotowali
zawodnicy Sudetów wygrywając 10/6.
W zespole Sudetów wystąpili
1 Arek Kwaśnik
2 Oliwia Neter
3 Katarzyna Suława
4 Krzysztof Sobota
****
W dniu 11.03.2018 rozegrane zostały w
Brzegu Dolnym „Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Tenisie
Stołowym”. Startowały : najlepsza 12.
młodzików Dolnego Śląska i najlepsza 12.
lubuskiego.
Sudety
Międzylesie
reprezentowała Katarzyna Suława zajmując
miejsce w przedziale 13/16.

TURNIEJ O PUCHAR
BURMISTRZA

dniu 19.03.2018 o godz.16.00 w Domu
Kultury w Domaszkowie miało miejsce
uroczyste zakończenie VII edycji Szkółki
Szachowej prowadzonej przez pana
Sławomira Żurawskiego. Trzeba przyznać,
że szkółka z każdym nowym rokiem
rozwija się jeszcze bardziej, dając dzieciom
możliwość poszerzenia swych horyzontów.
Niewątpliwie, stała się wyjątkową,
tradycją.

Młodzi szachiści rywalizowali w Turnieju
Szachowym o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Międzylesie.

Oto wyniki:
I miejsce zajął Dawid Stacherski
II miejsce zajął Kamil Jóźwiak
III miejsce zajął Sebastian Stacherski
Najmłodszym uczestnikiem, który brał
udział w turnieju, był Dawid Mrożek.

Zwycięzcom bardzo gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Bardzo
dziękujemy
Panu
Sławomirowi Żurawskiemu za lata
pracy z młodzieżą i dziećmi, cieszymy
się, że mamy wśród mieszkańców
Domaszkowa takiego wspaniałego
aktywistę.

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

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!!
INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

w dniu 26.02.2018 r.

zmarł ks. Waldemar Ziembicki
ksiądz proboszcz parafii
w Różance
w latach 2019-2015

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.

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

NACZELNIK URZĘDU
SKARBOWEGO W
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
INFORMUJE

W DNIU 10 KWIETNIA 2018
R. OD GODZ. 10.00 DO
GODZ. 14.00 W SIEDZIBIE
URZĘDU MIASTA I GMINY
W MIĘDZYLESIU W
POKOJU NR 18 II PIĘTRO,
PRACOWNICY URZĘDU
SKARBOWEGO Z
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
BĘDĄ PRZYJMOWAĆ
ZEZNANIA PODATKOWE
ZA 2017 R

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
NAJBLIŻSZYM CZASIE
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
*09.04.2018*23.04.2018*07.05.2018
POMOC BEZPŁATNA !

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Od dnia
Rekrutacja
1.03.2018 r.

3.04.2018 r.

16.04.2018 r.

23.04.2018 r.

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

Składanie w przedszkolu podpisanych
przez rodziców lub opiekunów prawnych
wniosków o przyjęcie do przedszkola.
9.04.2018 r.
Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
00
16.04.2018 r.
9
Opublikowanie w przedszkolach list
kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne
z
przyjęciem
do
przedszkola.
20.04.2018 r.
1500
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia
do przedszkola (zawieranie umów).
23.04.2018 r.
900
Opublikowanie w przedszkolach list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
31.07.2018 r.
1500
Składanie w przedszkolu wniosków
o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami
i oświadczeniami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
30.03.2018 r.

1500

17.08.2018 r.

17.08.2018 r.

17.08.2018 r.
17.08.2018 r.

900

23.08.2018 r.

1500

24.08.2018 r.

900

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
Opublikowanie w przedszkolach list
kandydatów zakwalifikowanych i list
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
równoznaczne
z
przyjęciem
do
przedszkola.
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia
do przedszkola ( zawieranie umów ).
Opublikowanie w przedszkolach list
dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 28 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE GRANTOWYM w ramach PAOW
Na podstawie §4 pkt. 2 Zarządzenia nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu zadań i regulaminu
konkursów realizowanych w ramach PAOW na terenie Gminy Międzylesie w 2018 r. ogłaszam, co
następuję:
I.

Założenia i zakres zadania
Celem grantu jest wsparcie programu w działaniach na rzecz rozwoju własnej miejscowości i
wzmocnienie procesu odnowy. Realizacja konkursu służy podniesieniu standardów i jakości życia
poprzez zakup dowolnych elementów wyposażenia, towarów, materiałów niezbędnych do
promocji, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji. Zakres
zadania obejmuje przedsięwzięcia
w ramach jednego z niżej wymienionych zagadnień:
1. organizacja imprez kulturalnych (np. festyny, koncerty, zawody, konkursy, warsztaty,
turnieje, rajdy piesze i rowerowe),
2. realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu
przestrzeni publicznej (np. zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa elementów małej
architektury, drobne remonty lub doposażenie obiektów sportowych, rekreacyjnych, szkół
itp. Mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością gminy,
albo będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie, a także obiekty
sakralne wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytów,

3.

wydanie materiałów promocyjnych.

II.

Beneficjenci
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
2. sołectwa,
3. szkoły i zespoły szkół.

III.

Terminy
1. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1,
57-530 Międzylesie/sekretariat Urzędu, pok. nr 7 w terminie od 1 marca 2018 r. do 23 marca
2018 r. do godz. 15:00 osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera lub elektronicznie przy
użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, o przyjęciu wniosku decyduje
data wpływu.
2. Wnioski złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
3. Konkurs grantowy obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się od dnia zawarcia
umowy, do jej zakończenia - nie później niż 15 czerwca 2018 r.
4. Rozliczenie przyznanych środków nastąpi nie później niż do 29 czerwca 2018 r. Nierozliczenie
grantu w terminie może spowodować nieprzyznanie dofinansowania w 2019 r.

IV.

Wymagane dokumenty
Warunkiem przystąpienia do konkursu grantowego jest złożenie prawidłowo wypełnionego
wniosku,
w sposób czytelny, z zaznaczeniem każdej rubryki, gdy punkty zawarte we wniosku nie dotyczą
beneficjenta należy wpisać „nie dotyczy.”

V.

Wysokość oraz zasady przyznania grantu
1. Wysokość grantów:
a) do kwoty 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) dla organizacji pozarządowych
w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz dla sołectw – każdy z beneficjentów może złożyć tylko jeden wniosek,
wnioski składane są do wyczerpania środków tj. do kwoty 18 000,00 zł,
b) do kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) dla Szkół oraz Zespołów Szkół z
terenu gminy Międzylesie – wnioski składane są do wyczerpania środków tj. do kwoty 5
000,00 zł.
2. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego następować będzie systematycznie w miarę spływania
wniosków, aż do wyczerpania środków finansowych. O kolejności dofinansowania decyduje
data wpływu wniosku.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przez podmioty uprawnione do wzięcia
udziału
w konkursie grantowym oraz złożone w terminie określonym w
Zarządzeniu.
4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu lub przyznania
grantu we wnioskowanej wysokości - kwota przyznana może być niższa od wnioskowanej.

VI.

Warunki realizacji zadania
1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.
2. Wkład własny na realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitej wartości
zadania.

3.

Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w
postaci:
a) finansowych środków własnych,
b) finansowych środków z innych źródeł,
c) wkładu własnego niefinansowego:
 wkład własny osobowy - wsparcie osobowe wniesione w realizowane zadanie
bezpośrednio, niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego (np. praca społeczna,
wolontariat),
 wkład własny rzeczowy - wsparcie rzeczowe wniesione w realizowane zadanie
niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego (np. zasoby rzeczowe tj. praca
urządzeń, sprzętu, transport towaru).
RODZAJ WKŁADU NIEFINANSOWEGO

13,70 zł/h

wkład własny osobowy
wkład własny rzeczowy

4.

5.

VII.

Koszt jednostkowy

praca sprzętu mechanicznego

30,00 zł/h

stawka za km sam. osobowy

0,90 zł/km

stawka za km sam. pow. 3,5 t.

2,50 zł/km

Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne
zobowiązany jest do złożenia sprawozdania wraz z dokumentacją zdjęciową oraz dowodami
księgowymi (faktury, rachunki, noty księgowe itp.) potwierdzającymi realizację zadania
wystawionymi na: Gmina Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie NIP
8811037024.
Sprawozdanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli
w imieniu podmiotu składającego sprawozdanie.

Informacji na temat konkursu grantowego udzielają:
Pani Agnieszka Piątek – Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tel. 74 8126 327 wew. 27
pok.
17,
z wyjątkiem projektów dla szkół i zespołów szkół, dla których informacji udzieli Pani Aleksandra
Nalborczyk - Biuro Rady Miejskiej tel. 74 8126 327 wew. 29 pok. 15 .

