ROZMOWA Z PANIĄ EWĄ SIWEK KIEROWNIKIEM REFERATU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI
UMiG W MIĘDZYLESIU
Od niedawna kieruje pani jednym z trudniejszych referatów UMiG – referatem
infrastruktury technicznej i gospodarki. Jak znajduje się pani na nowym stanowisku?
Muszę powiedzieć, że koordynowaniem pracą wewnątrz referatu, w którym jest możliwość
załatwienia tak wielu spraw, jest bardzo dużym wyzwaniem, do którego nie przygotowuje,
nawet 12-letnie doświadczenie pracy w urzędzie, które posiadam. Z wieloma sprawami, do
których wcześniej nie przykładam uwagi, trzeba się nie tylko zapoznać, ale umiejętnie wdrożyć
w pracy referatu. Dużą pomocą dla mnie jest 7-mio osobowy zespół, składający się z
pracowników, którzy dążą do rozwoju i osiągnięcia założonych celów, dzielą się wiedzą, oraz
wzajemnie się wspierają. Wiedza, którą dysponują i przekazują jest dla mnie bardzo przydatna
i pomocna w tych pierwszych miesiącach pracy na stanowisku kierownika, za co bardzo im
dziękuję.
Jakie sprawy załatwiane są w kierowanym przez panią referacie? Pytam, bo zakres
obowiązków spoczywających na jego pracownikach jest niezwykle szeroki.
Ma pan rację, wachlarz spraw jakie można załatwić w referacie ITiG jest bardzo szeroki, do
którego należy zaliczyć min.: wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego; nadawanie numeru adresowego budynków; nazewnictwo
ulic; prowadzenie prac inwestycyjnych oraz nadzoru związanych z infrastrukturą drogową
dróg gminnych; zimowe utrzymanie dróg; uzgadniania w zakresie przeprowadzania
infrastruktury technicznej; gospodarka opadami; przydziały mieszkań komunalnych;
wydzierżawianie gruntów rolnych; realizacja zadań w ramach środków funduszu sołeckiego
oraz Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich; współpraca z jednostkami pomocniczymi
gminy – sołectwami oraz jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa; realizacja programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi; stosunki wodne na gruntach; klęski żywiołowe w
rolnictwie; gospodarka w lasach komunalnych; zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów;
realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest; wydawanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach; opiniowanie i zatwierdzanie podziałów nieruchomości;
gospodarowanie nieruchomościami (zbycie, nabycie, obciążanie, dzierżawa, najem), regulacja
stanów prawnych ksiąg wieczystych; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, składanie wniosków o środki pomocowe z kraju i UE; zamówienia publiczne. Tak
szeroki wachlarz spraw wymaga od nas ciągłego doszkalania się, podnoszenia umiejętności
pozwalających tę wiedzę wykorzystać. Jest to bardzo ważne w naszej pracy, w której obsługa
klienta powinna być na możliwie najwyższym poziomie.
Nasza gmina jest – można śmiało powiedzieć, dużym placem budowy. Np. zbiorniki
suchej retencji, niebawem remont ulicy Wojska Polskiego… Czy referat „ma na głowie”
wszystkie gminne budowy i remonty?

W okresie najbliższych 3 lat teren naszej gminy będzie „placem budowy”, dla realizacji dwóch
inwestycji w ramach programu pn.: "Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka", w wyniku którego powstaną zbiorniki
przeciwpowodziowe w Roztokach i Boboszowie. Inwestorem jest RZGW Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a wykonawcami w Roztokach PORR SA - Lider i PORR
Bau GmbH, w Boboszowie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko-Wod” sp.
z o. o. – Lider oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Fransław” Piotr Kalemba – Partner JV.
Natomiast remont ulicy Wojska Polskiego jest inwestycją Powiatu Kłodzkiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a
wykonawcą DROGMOST Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z
o.o. w Kłodzku. Jak widać nie są to inwestycje gminne, jednak będzie to okres intensywnej
współpracy pomiędzy wykonawcami, a samorządem gminnym, której zadaniem będzie pomoc
na każdym jej etapie, uwzględniając przepisy prawa, dobro całej gminy i opinie mieszkańców,
dążąc do ich ukończenia. Przy każdych inwestycjach realizowanych na terenie naszej gminy,
utrzymujemy kontakt z wykonawcami, informowani jesteśmy o postępach realizacji inwestycji,
służymy pomocą w procesie komunikacji z mieszkańcami.
Proszę powiedzieć czytelnikom co ma referat infrastruktury technicznej i gospodarki do
spraw związanych np. z rolnictwem, wycinką i nasadzeniami drzew, agresywnymi rasami
psów czy wreszcie zwierzętami bezdomnymi….
Wymienione sprawy są zadaniami własnymi gminy, jakie wynikają z ustawy o samorządzie
gminnym, których celem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Zadania te mają charakter obowiązkowy, które obligują gminę do ich wykonania.
Zaistniała w naszej gminie możliwość uzyskania dopłat za przejście na w pełni ekologiczne
ogrzewanie domów czy mieszkań. Jakie są wyniki w realizacji tego pomysłu?
Uchwałą nr XXXI/167/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 sierpnia 2017 r.
wprowadzono regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Międzylesie,
pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy
Międzylesie, poprzez trwałą likwidację ogrzewania starej generacji i wymianę na ekologiczne
źródło ciepła. W terminie naboru oraz po weryfikacji, do dalszej procedury objętej dotacją
zostały zakwalifikowane 43 wnioski. Aktualnie gmina oczekuje na podpisanie umowy pożyczki
z WFOŚiGW. Po uzyskaniu dofinansowania, z Wnioskodawcami, podpisywane zostaną umowy
o udzielenie dotacji, w których określone zostaną szczegółowo terminy i warunki rozliczenia i
wypłaty pomocy finansowej. Wnioskodawca może uzyskać dotację do wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, przy czym ustala się górne
limity tych kosztów: dla domu jednorodzinnego -20.000 zł; dla mieszkania w bloku
wielorodzinnym -14.000 zł; w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny
limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę
obsługiwanych mieszkań –jako iloczyn tej liczby i kwoty -8.000 zł. Termin realizacji i
rozliczenia zadania nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wśród wielu zadań, jakimi zajmuje się referat znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej
promocji naszych wsi. Powiedzmy coś o Odnowie Dolnośląskiej Wsi, bo ona jako pierwsza
„pojawiła się” w naszej rzeczywistości...
W Regionalnym Programie Odnowy Wsi województwa dolnośląskiego, gmina Międzylesie
uczestniczy od 2009 r. Te dziewięć lat, było intensywnym okresem dla sołectw, czego wynikiem
jest uczestnictwo w programie aż 13 sołectw, które nabyły uprawnienia do udziału w
konkursach, naborach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski województwa Dolnośląskiego,
a w szczególności w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska”, który organizowany jest w IV
kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie
Odnowy Wsi”, „Najlepszy Start w Odnowie Wsi” .Wspomniany konkurs jest jedną form
wsparcia jakie oferuje Urząd Marszałkowski społecznościom lokalnym. Zdobyte nagrody, w
tym min. I miejsce dla Goworowa w 2013 r. w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” oraz
wyróżnienia, są motorem do dalszego reprezentowania piękna naszej gminy oraz pracy
mieszkańców w konkursie, czego przykładem jest przesłanie w tym roku trzech zgłoszeń do
konkursu. Trzymajmy kciuki.

Kolejny temat. Polska Sieć Odnowy Wsi. Jaka jest geneza powstania sieci i jej miejsce w
gminnych strukturach?
11 marca 2013 r. w Strumieniu w województwie śląskim, 36 wójtów i burmistrzów (w tym
Gmina Międzylesie) z 15 województw samorządowych, podpisało porozumienie o tworzeniu
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W roku 2016 podjęto decyzję o nadaniu Sieci
osobowości prawnej, umożliwiającej zwiększenie zakresu i efektywności działań, poprzez
utworzenie Stowarzyszenia pod nazwą „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”, na zebraniu
założycielskim które miało miejsce na terenie naszej gminy. Obecnie w Sieci uczestniczy 46
gmin z całej Polski. Jednym z celów PSORW jest stworzenie platformy współdziałania na rzecz
zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości na polskiej wsi, w szczególności
w sferach: tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, środowiska,
rewitalizacji, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni i krajobrazu
wiejskiego, a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi. W celu realizacji zapisów
programowych w roku 2014 w Morawicy zostało podpisane porozumienie na rzecz utworzenia
Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, którego celem jest zachowanie i wykorzystanie wsi, na
rzecz skoordynowania rozwoju tych miejscowości w powiązaniu z generowaniem
wysokojakościowej oferty pobytu oraz jej pozycjonowaniem na rynku usług turystycznych.
Porozumienie jest otwarte dla gmin nie będących członkiem PSORW.
Jakie są zasadnicze cele sieci?
Sieć Najciekawszych Wsi (SNW), podobnie jak w przypadku sieci Najpiękniejszych Wsi Francji,
ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych wsi pod
względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia
mieszkańców. Ponadto wśród celów jej utworzenia jest:



Upowszechnienie technik rozwoju wewnętrznego wsi, jako sposobu na zapewnienie
żywotności wsi.
Zainteresowanie społeczeństwa tematyką wiejską poprzez udostępnienie walorów wsi o
wartościach poznawczych i edukacyjnych.





Ochrona wartości nieruchomości poprzez podniesienie atrakcyjności miejsca, co ma
znaczenie w sytuacji depopulacji i nadpodaży zbywanych nieruchomości (brak
nabywców i coraz liczniejsze pustostany).
Tworzenie wizytówki gminy/regionu, a poprzez unikalną strategię rozwoju,
umożliwienie mieszkańcom kooperacji krajowej a nawet międzynarodowej.

Czy któraś z naszych wsi pretenduje aktualnie do udziału w sieci?
Wsie pretendujące do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi muszą mieć odpowiednie
walory, przede wszystkim zasób przestrzennej atrakcyjności wyrażający się pozytywnym
wizerunkiem miejscowości. Wartość podnoszą zabytki, zachowana dawna zabudowa
zagrodowa czy specyficzny budulec i detal architektoniczny. Ważne są także, np. typy zieleni
wewnątrz miejscowości oraz powiązania wnętrz wsi z otaczającym krajobrazem. Warunkiem
koniecznym dla spełnienia kryteriów i udziału w SNW jest aktywna społeczność wiejska. W
istocie to ona staje się głównym beneficjentem funkcjonowania sieci. Każde przedsięwzięcie
wykonane z myślą o przyjezdnych będzie pośrednio służyć mieszkańcom. Bez udziału
mieszkańców, ich pomysłów i zaangażowania nie jest możliwe sprostanie kryteriom
uczestnictwa w Sieci. Mając powyższe wytyczne na uwadze do SNW ubiega się nasz Goworów.
Co w najbliższym czasie ...?
Kluczową kwestią jest umiejętność udostępnienia walorów wsi i odpowiednia ich prezentacja,
co może uczynić pobyt we wsi markowym produktem turystycznym. W koncepcji Sieci
Najciekawszych Wsi służy do tego formuła opowieści, której przekaz ma wysokie walory
poznawcze. Opowieść to logicznie i atrakcyjnie skonstruowana narracja o takich zjawiskach i
procesach, które miały miejsce lub nadal zachodzą w danej miejscowości. W opowieści wieś
jest przykładem zagadnień szerszych, o randze przekraczającej jej wymiar, ważnych dla
rozumienia obszarów wiejskich, przeszłości i teraźniejszości regionu lub kraju. Akcentuje
wyróżniki wsi. Opowieść jest komunikowana w formie krótkiego hasła streszczającego istotę
atrakcyjności wsi, sformułowanego w sposób motywujący do odwiedzin. W najbliższym czasie
przedstawiciele firmy Locativo, współpracującą nad stworzeniem marki SNW, będą
przeprowadzali warsztaty we wszystkich miejscowościach pretendujących do sieci, w tym w
Goworowie, w celu stworzenia ww. opowieści. Kolejne zadania jakie stoją przed SNW jest
Opracowanie Księgi Standardów Marki SNW oraz przeprowadzenie pierwszych certyfikacji
wiosek, kandydujących do SNW.
Może – na koniec-kilka zdań od siebie…
Wyzwania, jakie stoją przed nami czy to w pracy, czy w życiu osobistym, do których podejdzie
się we właściwy sposób, są do pokonania, czego życzę Wszystkim Czytelnikom.

Dziękuję za rozmowę

27 marca 2018 r. odbyła się
XXXVIII SESJA RADY
MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU

W proponowanym porządku obrad znalazły
się następujące projekty uchwał:

1/ przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie gminy Międzylesie w 2018 roku
2/ określenia kryteriów rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Międzylesie branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia
3/ zasad udzielenia i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
nauczycielom nie wymienionym w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela
4/ ustalenia regulaminu określenia
wysokości i szczegółowych warunków

przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
i za warunki pracy, niektórych innych
składników wynagrodzenia
5/ utworzenia jednostki budżetowej
Samorządowy Żłobek w Międzylesiu
6/ podziału gminy Międzylesie na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
7/ zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl
> zakładka BIP > zakładka Rada Miejska.

PROMESA POWIATU
KŁODZKIEGO
NA REMONT DROGI W
GOWOROWIE

5 kwietnia br. Piotr Marchewka Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Kłodzkiego odebrał promesę z rąk
Joachima Brudzińskiego - Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji – na remont
drogi w Goworowie. Jest to dotacja ze
środków rezerwy celowej budżetu Państwa
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w
wysokości 1,6 mln zł. Wartość całej
inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł. Dzięki
otrzymanym
środkom
finansowym
powstanie około 2 km nowej nawierzchni
przez miejscowość Goworów w kierunku
Jodłowa. W najbliższym czasie Zarząd
Dróg Powiatowych w Kłodzku będzie

ogłaszał
przetarg
na
wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych.

WAŻNE INFORMACJĘ
DLA ROLNIKÓW
Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszło w życie
znowelizowane Prawo Łowieckie, które w
istotny sposób zmienia między innymi,
charakter szacowania szkód łowieckich na
uprawach rolnych. W obecnej chwili rolnik
zgłasza swoją szkodę do właściwej ze względu
na miejsce występowania szkody gminy.
Wniosek powinien zawierać:
- Imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu
kontaktowego rolnika
- miejsce występowania szkody – nr działki,
obręb, powierzchnię uprawy
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy (łąki,
zboża ozime, itp.)
Gmina ma obowiązek w terminie siedmiu dni
od zgłoszenia dokonać szacowania szkód.
Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz
szacowania ostatecznego.
W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciel gminy ( sołtys wsi, lub
pracownik działający z upoważnienia sołtysa)
- przedstawiciel zarządcy lub dzierżawcy
obwodu łowieckiego
- właściciel lub posiadacz gruntów, na terenie
których wystąpiła szkoda
Nie stawienie się rolnika bądź przedstawiciela
dzierżawcy
obwodu
łowieckiego
nie
wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Z uczestnictwa w oględzinach szkód sporządza
się protokół w 3 egzemplarzach, po każdym dla
stron., która ma prawo wnieść swoje
zastrzeżenia do protokołu.
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca
lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie
30 dni od daty otrzymania protokołu.
Każdy rolnik lub dzierżawca obwodu
łowieckiego ma prawo wnieść odwołanie do
nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa
Leśnego
Lasy
Polskie
(Nadleśnictwa)
właściwego ze
względu
na
miejsce

występowania szkody. W celu rozpatrzenia
odwołania nadleśniczy dokonuje odpowiednio
oględzin i szacowania ostatecznego.
W najbliższym okresie odbędzie się szkolenie
dotyczące szacowania szkód łowieckich, które
organizować będzie Nadleśnictwo Międzylesie.
W szkoleniach będą mieli prawo brać udział
rolnicy, przedstawiciele kół łowieckich oraz
przedstawiciele gminy.

JUBILEUSZ 5-LECIA
ISTNIENIA POLSKIEJ SIECI
ODNOWY I ROZWOJU WSI.

Z okazji istnienia od 5 lat Polskiej Sieci
Odnowy i Rozwoju Wsi, Wójt Gminy
Gniewino Zbigniew Walczak zaprosił
członków PSORW na konferencję
podsumowującą
dotychczasowe
działania sieci, która miała miejsce w
dniach 9-10 kwietnia br.
W części plenarnej Burmistrz Gogolina
podziękował
w
imieniu
całego
Stowarzyszenia osobom i instytucjom,
które wspierają działania PSORWu. W
szczególności skierował podziękowanie dla
Ryszarda Wilczyńskiego, posła na
Sejm
RP – głównego inicjatora
utworzonego w Strumieniu w 2013 roku
ogólnopolskiego
Porozumienia
oraz
projektu tworzenia Sieci Najciekawszych
Wsi w Polsce oraz dla dr hab. inż. Sylwii
Staszewskiej, prof. Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu, która
aktywnie
wspiera
tworzenie
Sieci
Najciekawszych Wsi – kluczowego
projektu PSORW, a także dla Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów z Katowic,
który
jako
członek
wspierający
Stowarzyszenie, od samego początku
towarzyszy PSORW.

W
przedstawionych
prezentacjach
Burmistrz Gogolina wskazał na nawiązane
współprace
pomiędzy
gminami
członkowskimi, natomiast wójt Gminy
Dzierżoniów Pan Marek Chmielewski,
członek Zarządu Stowarzyszenia PSORW
opowiedział o najważniejszych działaniach
w ramach projektu tworzenia Sieci
Najciekawszych Wsi. Tematykę SNW
podjął także Piotr Idziak z firmy Locativo,
który opowiedział o strategii marki i
pracach nad nią, a także przedstawił
propozycje dalszych działań promocyjnych.
W następnej części spotkania odbyło się
Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia
PSORW.
Drugiego dnia spotkania uczestnicy mieli
okazję zwiedzić teren gminy Gniewino i
gmin ościennych. Członkowie PSORW
odwiedzili kościół parafialny w Żarnowcu
oraz skansen w Nadolu. Przewodniczący
Stowarzyszenia PSORW podziękował
Wójtowi
Gniewina
i
jego
współpracownikom za życzliwe przyjęcie

oraz stworzenie dobrego klimatu dla
wymiany doświadczeń i pomysłów podczas
dwudniowego spotkania.

KONKURS NAJLEPSZE
INICJATYWY
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH"
Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił XIV
edycję Powiatowego Konkursu „Najlepsze
inicjatywy społeczności lokalnych" w
ramach programu „Odnowa wsi powiatu
kłodzkiego." Konkurs skierowany jest do
sołectw powiatu kłodzkiego. Wszelkie
informacje
o
konkursie
zostały
umieszczone na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na
stronie
www.miedzylesie.pl.
Termin
składania wniosków do Urzędu Miasta i
Gminy w Międzylesiu upływa w dniu
24.05.2018 r. do godz. 15.00.

WIEŻA WIDOKOWA
NA GÓRZE CZERNIEC”
W dniu 03. kwietnia br. w Hradcu Kralove
odbyło
się
wspólne
posiedzenie
uczestników projektu pn. „Grzbietówka
Część Wschodnia”. W projekcie bierze
razem udział 15 gmin z Polski i Czeskich. W
gminie Międzylesie w ramach tego projektu
powstanie - Wieża Widokowa na Górze
Czerniec.

„ZAKUP SAMOCHODU
DLA OSP DOMASZKÓW”
13. 04.2018 r. Burmistrz wraz z
przedstawicielami OSP Domaszków udali
się do Bielska Białej na konsultacje
techniczne
związane
z
realizacją
zamówienia na zakup średniego samochodu

ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP
w Domaszkowie. Strażacy porównali
realizację zamówienia z warunkami
przetargu, wnieśli swoje uwagi i
propozycje.

„DELEGACJA DO LOHNE”

agregatory prądotwórcze i 1 najaśnica,
wartość projektu ponad 26 tysięcy złotych.

REMONT FONTANNY
Rozpoczęły się prace przy fontannie
mieszczącej się przy skwerze koło placu
targowego fontanna przejdzie całkowitą
przebudowę.

13-14.04.2018 r. oficjalna delegacja Gminy
Międzylesie odwiedziła partnerską Gminę
Lohne w Niemczech. W tych dniach
organizowane były „Dni Kultury Miasta
Lohne”. Delegacja wzięła udział w
tematycznych
imprezach,
zwiedziła
również muzeum przemysłu. Na czele
delegacji stała Pani Sekretarz Aleksandra
Kruk w skład delegacji wchodzili, Dyrektor
Domu Kultury w Międzylesiu Pani Teresa
Sobierska, Prezes ZUK Krzysztof Kowalski
oraz członek grupy partnerskiej Pan
Mariusz Włodarczyk.

„TARGI PRACY”
14. kwietnia br. w Bystrzycy Kłodzkiej
odbyły się „Targi Pracy” na których
pracodawcy i osoby poszukujące pracy
spotkali się w dużej liczbie, wśród wielu
uczestników byli pracodawcy i poszukujący
pracy z Międzylesia. Zawarto szereg umów
o pracę jak również poinformowano osoby
bezrobotne o możliwości uczestnictwa w
programach szkoleniowych.

„ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP”
19.04.2018 r. Burmistrz Tomasz Korczak i
Główna Księgowa Pani Monika Makarska
we Wrocławiu podpisali umowę na zakup
sprzętu dla OSP w ramach programu
ogłoszonego
przez
Ministerstwo
Sprawiedliwości zgodnie z umową
zakupione zostaną: 2 defibratory, 2 piły, 2

REMONT ULICY WOJSKA
POLSKIEGO W MIĘDZYLESIU
Rozpoczęły się prace przy ulicy Wojska
Polskiego, prace będą obejmowały remont
nawierzchni drogowej oraz wymianę instalacji
gazowej i wodnej.

III SESJA MŁODZIEŻOWEJ
RADY MIG MIĘDZYLESIE
W dniu 12 kwietnia 2018 r; o godz.
13.30 w sali Urzędu MiG Międzylesie
odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady
MiG Międzylesie. Podczas sesji Rada w
drodze uchwały zatwierdziła do realizacji
wnioski składane przez Szkoły i Zespoły
Szkół w
naborze
do
Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2018 r.
Nabór ogłoszony był w terminie od
1 do 23 marca br; w trakcie którego
złożonych zostało 21 wniosków na łączną
kwotę 4.130,00 zł. Wszystkie złożone
wnioski przeszły pomyślną weryfikację i
zostały przyjęte do realizacji.

Gmina
Międzylesie
uzyskała
dla
Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Międzylesiu, dofinansowanie w wysokości
12 000,00
zł
na
zakup
nowości
wydawniczych, w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Koszt z
budżetu gminy 3 000,00 zł, Całkowity koszt
zadania 15 000,00 zł. Zakup nowych
pozycji książkowych zostanie dokonany po
konsultacjach z Radą Rodziców i
Samorządem Uczniowskim. Szkoła weźmie
również pod uwagę potrzeby uczniów
niepełnosprawnych
i
uczniów
ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
W celu rozwoju czytelnictwa praca
biblioteki będzie dostosowana tak, by dzieci
miały możliwość wypożyczenia książek na
ferie zimowe i wakacje. Ponadto w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa szkoła planuje zaktywizować
rodziców.
Zorganizowane
zostaną
spotkania dla rodziców na temat znaczenia
czytelnictwa w rozwoju dziecka oraz
wspólne czytania dzieciom.
Realizacja projektu będzie miała wpływ m.
in. na:




„Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa - Priorytet 3”- dotyczący
wsparcia w latach 2016-2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i
wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych.



wzbogacenie zasobów biblioteki
szkolnej o pozycje pozostające w
sferze zainteresowania uczniów i
jednocześnie służące realizacji
podstawy programowej kształcenia
ogólnego;
popularyzowanie
regularnego
czytelnictwa wśród uczniów;
współpracę bibliotek szkolnych z
bibliotekami publicznymi oraz
bibliotekami pedagogicznymi w
celu lepszej realizacji zadań tych
instytucji,
m.
in.
poprzez
organizowanie
wydarzeń
czytelniczych.

MŁODZIEŻOWA RADA Z
WIZYTĄ W WARSZAWIE

22-23 marca 2018 r; członkowie
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Międzylesie na czele z Burmistrzem T.
Korczakiem
oraz
opiekunami,
na
zaproszenie
Pani
Poseł
Moniki
Wielichowskiej uczestniczyli w wycieczce
do Warszawy, celem której było zwiedzenie
siedziby Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej oraz poznanie historii polskiego
parlamentaryzmu. Zaraz po przyjeździe do
stolicy jednym z punktów programu
wycieczki było zwiedzanie Muzeum
Powstania Warszawskiego, gdzie młodzież
mogła pod opieką przewodnika wysłuchać
bardzo ciekawej i poruszającej historii
stolicy, która z pewnością na długo
pozostanie
w pamięci
uczestników
wycieczki. Główny punkt programu
wycieczki, jakim było zwiedzanie Sejmu i
Senatu, grupa zrealizowała 23 marca br; w
towarzystwie Pani Poseł oraz Przewodnika
Sejmu. Grupa rozpoczęła wizytę od
krótkiego wykładu w sali Wszechnicy
Sejmowej, nt. historii i współczesności
polskiego parlamentaryzmu. Następnie w
galerii sali posiedzeń Sejmu zapoznała się
ze strukturą organizacyjną posiedzeń,
ponadto wysłuchała praktycznej lekcji
wiedzy o społeczeństwie obywatelskim,
demokracji i stanowieniu prawa, a także o

naszych regionalnych sprawach, co było dla
uczestników
niezwykle
ciekawym
doświadczeniem.

W gmachu Sejmu grupa mogła
zobaczyć także sale parlamentarne, sale
komisji parlamentarnych, a także biura
poszcze gólnych ugrupowań politycznych.
Widziano pamiątkowe tablice, np.
upamiętniającą wizytę Jana Pawła II,
pamiątkowe laski marszałkowskie z
poprzednich wieków, ponadto podczas
zwiedzania
sejmowych
korytarzy
uczniowie mieli możliwość spotkania wielu
polityków i znanych dziennikarzy. Po
zakończeniu zwiedzania na zaproszenie
Pani Poseł wszyscy uczestniczyli we
wspólnym obiedzie w restauracji sejmowej,
gdzie każdy mógł przekonać się jak jadają
parlamentarzyści. Wycieczka była dla
Młodzieżowej
Rady
niezwykłym
wyróżnieniem oraz ciekawą lekcją
przygotowania do życia obywatelskiego i
pracy społecznej. Wyrażamy serdeczne
podziękowania Poseł RP Pani Monice
Wielichowskiej za tak serdeczne przyjęcie,
obecność i pomoc w organizacji wycieczki.

OWOCNA WSPÓŁPRACA
Jak każdego roku gmina Międzylesie
przystąpiła do współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kłodzku. W roku 2018
realizowane są tylko 2 umowy w ramach robót
publicznych, gdzie zatrudnionych jest 5 osób
oraz 1 porozumienie dla 5 osób. Pracownicy
oddelegowani są do prac na terenie basenu
kąpielowego, Ośrodka Pomocy Społecznej w
Międzylesiu, w Zakładzie Usług Komunalnych
Sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Obecnie prowadzone są
wiosenne prace porządkowe.

PAOW W GMINIE
MIĘDZYLESIE
Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/201/2018
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 lutego
2018 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w
Gminie Międzylesie w drodze Zarządzenia nr
43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Międzylesie z dnia 28 lutego 2018 r. ogłoszony
został nabór wniosków w ramach konkursu
grantowego PAOW.
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. Na 2018 r. określono
zakres działań:
 organizacja imprez kulturalnych,
 realizacja
niewielkich
projektów
inwestycyjnych
polegających
na
zagospodarowaniu
przestrzeni
publicznej,
 wydanie materiałów promocyjnych.
Beneficjentami
wniosku są:

uprawnieni

do

złożenia






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

Termin składania wniosków upłynął w dniu 23
marca 2018 r. W terminie złożono 58
wniosków, w tym jeden przez beneficjenta
nieuprawnionego, a jeden odrzucono w
związku z wycofaniem się beneficjenta.
Dofinansowanych zostało 56 wniosków na
łączną kwotę dofinansowania 18 130,00 zł.
Termin realizacji wszystkich przedsięwzięć
upływa w dniu 15 czerwca 2018 r., natomiast
rozliczenie projektów ustalono do dnia 29
czerwca 2018 r.

KONTROLA
DZIERŻAWIONYCH
NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
W okresie od czerwca do września 2018
r.
na
terenie
gminy
Międzylesie
przeprowadzona
zostanie
kontrola
zagospodarowania
dzierżawionych
nieruchomości rolnych będących własnością
gminy Międzylesie. Zgodnie z umowami
grunty zostały wydzierżawione na cele
prowadzenia działalności rolniczej, zgodnie z
zasadami
prawidłowej
gospodarki.
Powierzchnia
wydzierżawiających
nieruchomości rolnych w 2018 r. wynosi 1
185,2422 ha, z czego kontrola zostanie
przeprowadzona na powierzchni 122,70 ha.

STRAŻACKIE SZKOLENIE

Dnia 17 marca 2018 r. odbyło się
kolejne szkolenie w ramach realizowanego
projektu pn: „Modernizacja wyposażenia i
wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych
w górach Orlickich i Bystrzyckich” nr

projektu CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899.
W szkoleniu zorganizowanym tego dnia przez
Gminę Bystrzyca Kłodzka uczestniczyli
strażacy z jednostek: OSP Pławnica, OSP
Domaszków, a także SDH Orlické Záhoří, SDH
Deštné v Orlických Horách,

mitów” kl. V- VII. W konkursie wzięły udział
3- osobowe drużyny uczniów (najlepszych w
etapie szkolnym) z SSP w Domaszkowie,
Szkoły Podstawowej w Wilkanowie, oraz z
SSP w Międzylesiu. Uczestnicy rozwiązywali 6
zadań zamkniętych oraz odpowiadali ustnie na
5 wybranych pytań z treści mitów. Poziom
wiedzy mitologicznej uczniów był bardzo
wysoki, a różnice punktowe między
najlepszymi niewielkie.

Prowadzący szkolenie Pan Arkadiusz
Kot podczas swojego wykładu przedstawił min.
schemat dysponowania sił i środków, zakres
funkcjonowania
KSRG,
a
także
scharakteryzował plany obrony terenów
leśnych na terenie chronionym KP PSP
Kłodzko, oraz omówił porozumienia zawarte
pomiędzy RP a Czeską Republiką w sprawie
dysponowania jednostek na polsko-czeskim
pograniczu.

I MIĘDZYGMINNY KONKURS
MITOLOGICZNY
„Świat mitów”

Pierwsze w konkursie zajęła Karolina
Gałuszka z kl. V b z SSP w Międzylesiu,

28.03.2018 r. w Samorządowej Szkole
Podstawowej w Międzylesiu odbył się I
Międzygminny Konkurs Mitologiczny „Świat

II m. zajęła Roksana Michalak z kl. VII c z
SSP w Międzylesiu, miejsce III przypadło
Magdalenie Jagielaszek
ze Szkoły
Podstawowej w Wilkanowie. W kategorii
szkół

I m. zajęła SSP w Międzylesiu, miejsce II
Szkoła Podstawowa w Wilkanowie, miejsce III
Samorządowa Szkoła w Domaszkowie.
Konkurs
przygotowały
i
przeprowadziły Monika Kulbaka i Maria
Wikiera.

Podczas konkursu gościliśmy również
przedstawicieli Nadleśnictwa w Międzylesiu,
którzy przygotowali dla nas bardzo ciekawą
prelekcje dotyczącą
pszczół. Wszyscy
uczestnicy przygotowani byli do zmagań
konkursowych bardzo dobrze i walka o
pierwsze miejsce była wyrównana, dlatego
każdy z uczestników został nagrodzony.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok ! 

II SZKOLNY KONKURS „WĘDRÓWKI PO LESIE”
POWITANIE WIOSNY
19 marca 2018 roku odbyła się w
naszej szkole II edycja konkursu szkolnego
„Wędrówki po lesie” . Konkurs skierowany jest
do uczniów klas II-III SP . W zmaganiach
konkursowych
nasi
dzielni
uczestnicy
odpowiadali na pytania tworząc przy tym
kolorowe
plakaty
z
najważniejszymi
informacjami o lesie.

W PRZEDSZKOLU !

W
naszym
przedszkolu
w
Domaszkowie przygotowania do pożegnania
zimy i powitania wiosny zaczęły się dużo
wcześniej. W salach zazieleniły się kąciki
przyrody, zmieniły się gazetki i nie zabrakło też
prac plastycznych dotyczących pierwszych
zwiastunów wiosny.
Dnia 21 marca barwnym korowodem
przemaszerowaliśmy po naszej miejscowości.
Żegnaliśmy zimę, a jej symbolem było topienie
przygotowanej wcześniej Marzanny. Do
przedszkola wracaliśmy śpiewając piosenki o
wiośnie, niosąc kolorowe kwiaty, a prowadził
nas wiosenny gaik. Tak wyraziliśmy radość z
przyjścia nowej pory roku !

KONKURS RODZINNY
W miesiącu marcu nasze przedszkole w
domaszkowie wzięło udział w powiatowym
konkursie rodzinnym "Kicają zające po
wiosennej łące". Czworo reprezentantów z grup
III i IV przygotowało prace ze swoimi
rodzicami. Były to zające wykonane z
różnorodnych
materiałów
i
różnymi
technikami. Efekty można było podziwiać
podczas wystawy w Przedszkolu Miejskim w
Stroniu Śląskim oraz na stronie internetowej
tego przedszkola.

Dzieci, które wzięły udział w konkursie, tj.
Maria Zdral i Stanisław Dębski oraz Filip
Ilnicki i Wiktor Szkoda, otrzymały piękne
nagrody od organizatorów, które osobiście
wręczyła im nasza Pani Dyrektor.

POWITANIE WIOSNY W
MIĘDZYLESIU

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i
wszystkim, którzy głosowali na nasze dzieci.
Gratulacje!

21 marca w międzyleskiej szkole
powitaliśmy wiosnę pod hasłem: Zimo,
zimo uciekaj. Wiosno, wiosno nie zwlekaj.
Przyjdź do nas koniecznie. Niech będzie
ciepło, słonecznie i bezpiecznie! Młodsi
uczniowie barwnym korowodem po
szkolnych korytarzach, wrzawą okrzyków i
przy akompaniamencie instrumentów
przepędzili zimę, natomiast uczniowie klas
starszych przywitali wiosnę wyborami miss
wiosny i turniejem pierwszej pomocy.
Zadaniem zespołów uczniowskich było
przedstawienie scenki, gdzie zapoznano
obserwatorów z zasadami udzielania
pierwszej pomocy w sytuacjach, które
mogą wydarzyć się w czasie nie tylko
wiosennego spędzania czasu: złamanie
nogi, rana ręki, pogryzienie przez psa,
utonięcia, poparzenia, porażenie prądem.
Celem imprezy było świętowanie nadejścia
upragnionej wiosny, ale również wdrażanie
do zachowań mających na celu
bezpieczeństwo swoje i innych.

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
,,PRZĘDZIEMY HISTORIĘ
NASZEGO MIASTA"

programu Polsko-Amerykańskiej 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.

WARSZTATY…

Stowarzyszenie
,,Międzylesie
Razem" przy współpracy z naszą szkołą
oraz lokalnymi instytucjami rozpoczęło
realizację projektu ,,Przędziemy historię
naszego miasta" w ramach ogólnopolskiego

W marcu 2018 r. w naszej szkole odbył
się cykl warsztatów plastycznych, podczas
których wykonane zostały wielkanocne ozdoby.
Największą popularnością wśród uczestników
spotkań cieszyły się cekinowe pisanki –
oryginalne dekoracje, wykonywane metodą
łatwą, ale dającą piękne efekty. Wykonane z

ogromnym zaangażowaniem prace uczniów
wystawione zostały podczas wielkanocnego
kiermaszu,
a
dochód
ze
sprzedaży
przeznaczono na cele charytatywne. Warsztaty
przygotowała p. Monika Kulbaka.

"JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH,
TY BOŻE NA NIEBIE,
ZAPOMNIJ O MNIE"

Nocą z 9 na 10 lutego 1940 roku,
rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka
Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Aby
upamiętnić to wydarzenie w MGOK odbyła się
uroczystość " Sybir- przywracanie pamięci".
Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali
pieśni,
wiersze,
wspomnienia,
zdjęcia
dotyczące tych trudnych lat. Honorowymi
gośćmi byli Sybiracy z Międzylesia i okolic.

WYPRAWA POLARNA
ZUCHÓW

W dniu 03.03. 2018 roku Gromada Zuchowa
,,Wesołe Orliki” wybrała się do miejscowości
Ścięgny, niedaleko Karpacza. Odwiedziliśmy
Stumilowy Las, gdzie spotkaliśmy Kubusia
Puchatka i jego przyjaciół. Pobawiliśmy się z
Tygryskiem, oraz Prosiaczkiem. Przeżyliśmy
niesamowite
chwile
uczestnicząc
we
wszystkich zadaniach, a było ich wiele. Zuchom
najbardziej podobały się zabawy takie jak:
wybudowanie domu dla Kłapouchego, sadzenie
marchewek, czy chodzenie po linie. Głównym
hasłem
tegorocznej
wyprawy
było
przywrócenie radości i przyjaźni w
Stumilowym Lesie. Przeżyliśmy wszyscy
wspaniałą przygodę i nie przeszkodziła nam
nawet mroźna pogoda. Opiekunami naszej
wyprawy były druhny: Teresa Śliczna i Beata
Tokarska. Czuwaj!

POUCZAJĄCE SPOTKANIE

WARSZTATY
JĘZYKOWO-TEATRALNE

10.03.2018 r. odbyło się kolejne
spotkanie grupy osób biorących udział w
projekcie "Równać Szanse". Tym razem miało
ono miejsce w międzyleskich Domkach
Tkaczy. Czekał tam na nas przewodnik, który
opowiedział niezwykle intrygującą historię
rozwoju tkactwa na terenach naszego miasta.
Wszyscy z zaciekawieniem słuchaliśmy tej
opowieści i dowiedzieliśmy się mnóstwa
nieznanych
nam
wcześniej
faktów
historycznych i ciekawostek, które trudno
byłoby znaleźć w internecie, co dodatkowo
czyni to spotkanie bardziej pouczającym.
Potem mieliśmy szansę, aby zadać nurtujące
nas pytania i dodatkowo poszerzyć swoją
wiedzę na temat historii Międzylesia. Ostatnim
punktem naszego zebrania był uroczysty obiad
w Zamku. W trakcie krótkiego spacerku można
było podziwiać kilka z zabytków miasta, np.
Sukiennice. Myślę, że czas poświęcony na
spotkanie zdecydowanie można zaliczyć do
udanych chwil.

W styczniu i lutym 2018 r. odbyło się
sześć spotkań w ramach projektu ,,Śladami
Lecha i Czecha". Młodzież ze szkół w
Międzylesiu i Kralikach uczestniczyła w
warsztatach językowo-teatralnych. Grupa 8
osób z Polski oraz 8 osób z Czech w czasie tych

zajęć zapoznała się z zasadami panującymi w
teatrze. Uczniowie mieli okazję przekonać się,
jak
aktorzy
przygotowują
się
do
przedstawienia. Poza tym poznali ideę teatru
cieni. Wspólnie napisali scenariusz, dobrali
efekty dźwiękowe i stworzyli przedstawienie
teatru cieni pt. ,,Sekrety przeszłości". Efekty
wspólnych działań można było podziwiać
zarówno w Polsce, jak i w Czechach w czasie
dnia podsumowującego projekt.

Bywało ciężko, ale każdy z nas nauczył się jak
zorganizować
występ.
Czasami
zatrzymywaliśmy się w miejscu, ale za każdym
razem udało nam się dać krok naprzód. Zawsze
znajdowaliśmy kompromis i najlepsze
rozwiązanie. To jeden z tych projektów, dzięki
któremu znaleźliśmy znajomości i odkryliśmy
swoje talenty.

UCZNIOWSKIE
SPRAWOZDANIE

PODSUMOWANIE…

Od stycznia 2018 r. razem z naszymi
przyjaciółmi z zagranicy rozpoczęliśmy pracę
nad autorskim przedstawieniem, które
prezentowałoby zarówno naszą historię, jak i
naszych kolegów. Było to nie lada wyzwanie.
Godziny burzy mózgów nad tym jak
moglibyśmy przedstawić sam początek
połączenia naszych krajów. Wymyśliliśmy
wspólnie, że przedstawimy historię poznania
się, a także zakochania księżniczki Dobrawy i
księcia Mieszka I.

No i stało się! 25 marca 2018 roku
odbył się dzień podsumowujący rok działań
projektu “Śladami Lecha i Czecha”
współfinansowanego ze środków EFRR oraz
budżetu
państwa
za
pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. Spotkanie odbyło się w
Międzylesiu w MGOK.

Po opracowaniu szczegółów zaczęliśmy
pisać scenariusz. To nauczyło nas, że nie ma
barier językowych. Kiedy zawodziła znajomość
języków, używaliśmy słowników. Nie obywało
się także bez gestykulacji, która była
skutecznym sposobem komunikacji. W nawet
najtrudniejszych momentach towarzyszył nam
dobry humor i pełne zaangażowanie do pracy.
Pracowaliśmy razem nad przygotowaniem
rekwizytów, przebrań i zadbaliśmy o obsługę
techniczną. Gdy uzgodniliśmy wszystko, nawet
najmniejszy szczegół, zaczęliśmy próby.
Oczywiście wcześniej rozdzielając rolę
każdemu bez wyjątku. Wszyscy byliśmy
zaangażowani i tak samo ważni. Pierwszy nasz
wspólny występ odbył się 20 marca 2018 r. w
Kralikach.
Projekt „Śladami Lecha i Czecha”
otworzył mnie i moim rówieśnikom możliwość
poznania kultury oraz historii Czech i Polski.

Paulina Sucharska, klasa III b gimnazjum

I co dalej? Planujemy kontynuować
współpracę ze szkołą w Kralikach w ramach
projektu „Przekraczamy granice”. Tym razem
od strony czeskiej. Już rozpoczęły się prace nad
ich wnioskiem o dofinansowanie do
Euroregionu Glacensis. Trzymajmy kciuki!
Zapraszamy na stronę Facebook’a
„Śladami Lecha i Czecha”, na której znajdziecie
Państwo zdjęcia, prezentacje i sprawozdania z
naszych działań.
Młodzież polska i czeska spotkała się
po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku na
lekcjach językowych, potem integrowała się i
poznawała podczas kolejnych działań: Dnia
Europejskiego, wycieczki na Śnieżnik,
wycieczki rowerowej, Średniowiecznego Dnia
Dziecka, wyjazdu do Gniezna i warsztatów
bożonarodzeniowych. Efektem finalnym były
warsztaty teatralno-językowe i napisane sztuki
odnoszącej się do wspólnych momentów w
historii obu narodów.
Niedzielne spotkanie rozpoczęło się o
godzinie 16.00, a jego najważniejszym punktem
było przedstawienie sztuki teatralnej pt:
„Sekrety przeszłości”, przygotowanej w ramach
ostatniego działania projektowego. Młodzież z
Czech i Polski wspólnie pracowała nad sztuką
od stycznia. Napisali scenariusz w obu językach
i zaaranżowali scenicznie przedstawienie w
formie teatru cieni. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że w trakcie przedstawienia muzyka była
grana “na żywo” przez dwójkę uczniów Weronikę na pianinie i Dominika na
akordeonie. Prapremiera sztuki odbyła się 20
marca 2018 roku w czeskiej Umeleckiej Skole
w Kralikach, zdobywając uznanie i zasłużony
aplauz zgromadzonej publiczności. Nie inaczej
było w Międzylesiu. Sztuka była piękna,
młodzież zaangażowana i profesjonalnie
przygotowana przez panie Izabelę Juraszek i
Karolinę Lewandowską-Czech.
W pozostałej części spotkania młodzież
przedstawiła sprawozdania z kolejnych działań
projektu oraz film i prezentację multimedialną,
którą będzie można obejrzeć na stronie naszej
szkoły i szkoły w Kralikach.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie oraz
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Domaszkowie mają zaszczyt zaprosić,
mieszkańców gminy Międzylesie oraz
sympatyków OSP, na uroczystość przekazania
i poświęcenia nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
dla OSP w Domaszkowie.

Ceremonia odbędzie się w dniu 12 maja
2018 r. o godz.16.00 na placu przy
budynku remizy OSP w Domaszkowie.
Program uroczystości:
–
powitanie zaproszonych gości przez
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie,
– poświęcenie samochodu przez Proboszcza
Parafii św. Mikołaja w Domaszkowie,
–
przekazanie samochodu OSP w
Domaszkowie,

– wystąpienia okolicznościowe zaproszonych
gości,
– prezentacja samochodu.

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

Druhny i Druhowie
z okazji wyjątkowego święta jakim
jest Dzień Strażaka składamy
wszystkim strażakom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spokoju, realizacji zamierzonych
celów, akceptacji społecznej
działalności, wzajemnego
zrozumienia oraz
ilości powrotów równiej liczbie
wyjazdów.
Niechaj św. Florian, patron wszystkich
strażaków,
czuwa nad Wami oraz Waszymi bliskimi
w trudnych chwilach, niosąc pomoc i
ukojenie.
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Marcinek

Pozostałe wydarzenia
od 1-5 maja 2018
1 maja godz.9.00 – Turniej
piłkarskich „6”drużyn amatorskich
– stadion
1 maja godz.10.00 - Turniej tenisa
stołowego o Puchar Burmistrza –
sala w szkole.

1-2 maja Piknik Rycerski – zamek
Międzylesie (wstęp wolny)
2 maja - Piłkarski turniej młodzików
– stadion

5 maja godz.15.00 - Gminne
obchody św. Floriana „Dzień
Strażaka”- Szklarnia

„KORONA MIĘDZYLESIA”
ROZPOCZĘCIE SEZONU 2018

VII MEMORIAŁ IM.
WŁADYSŁAWA WERONA
W TENISIE STOŁOWYM

W sobotni słoneczny i ciepły poranek 21
kwietnia 2018 grupa 21 rowerzystów spotkała
się na skrzyżowaniu DK 33 z drogą przez
Nagodzice na inauguracji szóstego sezonu
„Korony Międzylesia” – lokalnej imprezy
rowerowej typu Up Hill organizowanej od 2013
roku przez Klub Sportowy Sudety Międzylesie.

14 kwietnia 2018r rozegrano „VII
Memoriał im Władysława Werona w Tenisie
Stołowym” , udział W NIM wzięło 30
zawodników między innymi z Jelcza-Laskowic,
Kralik, Bystrzycy Kłodzkiej, Krosnowic,
Ołdrzechowic, Kłodzka i naszego Międzylesia.
Obsada turnieju była bardzo mocna a zarazem
niezmiernie
wyrównana.
Najmłodszyn zawodnikiem memoriału została
Milena Furtak, Zawodnikiem Fair play został
kolega Wiszohlid z Kralik. Wyniki memoriału
są
następujące
:
1 miejsce kol. Przemysław Kwaszyński z
Krosnowic.
2 m. kol. Marchrchewski z Jelcza-Laskowic
3 m. kol. Wojtaszek z Bystrzycy.

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody
w postaci medali, dyplomów i pucharów.
Głównym sponsorem zawodów był Piotr
Weron.

Zapisy wystartowały o 9.15 w miejscu startu.
Pierwsi uczestnicy wyruszyli na trasę o10.01, a
kolejni w jednominutowych odstępach. Metę,
usytuowaną wśród pól Międzylesia z widokiem
na wszystkie góry okalające naszą gminę,
dzieliło od startu 3,2 km oraz 45 m. różnicy
wzniesień. Niby niewinnie, ale wcale nie tak
łatwo, jak mogłoby się wydawać.

I etap „Korony Międzylesia 2018” wspomogli
organizacyjnie, za co serdecznie dziękujemy:
Pani Maria Zadorożna – Biuro Imprezy
Pan Grzegorz Rycombel – zabezpieczenie
medyczne
Pan Zbigniew Kania - sędzia

Na mecie był czas: dopingowania i
oklaskiwania
kolejnych
rowerzystów,
prowadzenia rozmów, podziwiania widoków fotografowania ich oczami i aparatami,
uzupełniania deficytu płynów i kalorii,
oczekiwania na wyniki. Po przekroczeniu linii
mety przez ostatniego uczestnika, w biurze
imprezy, jak najszybciej przetworzono i
wpisano wyniki. Podsumowanie i jednocześnie
oficjalne rozpoczęcie sezonu otwarcia
połączone było z wręczaniem przez burmistrza
Tomasza Korczaka, prezesa MLKS „Sudety”
Jerzego Błażejewskiego oraz komandora
imprezy
Katarzynę
Grzybowską-Kania
paszportów „Korony Międzylesia” na sezon
2018. Zapisane są w nich daty, trasy, dystans
oraz różnica wzniesień kolejnych etapów, a
także czas przejazdu – samodzielne zwycięstwo
każdego uczestnika. Zamieszczona jest w nim
także tabela Moje treningi, a uczestnicy
zachęcani są do jej wypełniania. W
tegorocznym paszporcie przypominamy ich
posiadaczom o korzyściach płynących z jazdy
rowerem. Dziś wzmacnialiśmy nasze serca.
W etapie oprócz stałych bywalców pojawili się
nowi uczestnicy, którzy w prezencie otrzymali
folder wydany w 2014 roku ze środków
programu Działaj Lokalnie, obejmujący
pierwsze dwa lata istnienia „Korony
Międzylesia” na mapie lokalnych imprez
rekreacyjnych. Dzisiejszy etap był już 36
etapem od początku trwania imprezy, a trasę
najszybciej pokonał Dominik Smoleń - w
5’19’’.

Kolejny etap planujemy 19 maja 2018 r. Start
przy stawach w Szklarni – kierunek Gajnik.
Zapisy 9.15 – 9.50. Start godz. 10.01.
Najbardziej szczegółowe informacje ukazują
się na profilu FB Korona Międzylesia.
Zapraszamy także na stronę internetową
www.miedzylesie.pl
Do zobaczenia na rowerowym szlaku

SZÓSTY SEZON „MOJEJ
DWUNASTKI” TRWA
Kolejny sezon imprezy marszowo-biegowej
„Moja Dwunastka” tradycyjnie rozpoczęliśmy
w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w niedzielę 14 stycznia 2018 r.,
Styczniowa odsłona imprezy zgromadziła na
starcie 42 uczestników i przebiegała pod
orkiestrowym hasłem „Policz się z cukrzycą”.
Aktywność fizyczna, do której gorąco
zachęcamy, i którą promujemy od listopada
2012 roku jest jedną z form zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym, w tym cukrzycy.
Zwieńczeniem imprezy było wręczenie
Paszportów „Mojej Dwunastki” na sezon 2018
z wpisanymi datami kolejnych imprez.
Liczymy, że łatwiej będzie zaplanować udział
w kolejnych „Dwunastkach” i zmobilizować się
do comiesięcznej wspólnej formy ruchu.
Impreza odbywa się zazwyczaj w pierwszą
sobotę miesiąca. Zapisy trwają od 9.30 na
międzyleskim basenie, a od 10.00 poruszamy
się przez 12 minut po bieżni międzyleskiego
stadionu wybraną formą ruchu: marszem,
marszobiegiem lub biegiem.
Od stycznia odbyły się jeszcze trzy
„Dwunastki” – 64-lutowa, 65-marcowa i 66kwietniowa, a na imprezie przynajmniej raz
było 46 osób.

Najbliższa 67 „Moja Dwunastka” już 05 maja
2018 r. Zapisy i zakończenie imprezy na
międzyleskim basenie. Start godz. 10.00.
Ze sportowym pozdrowieniem
MLKS „Sudety”

1 st GPC V4 WORLD CUP
GYOR 20-22.04.2018r
HUNGARY
Puchar Świata GPC Federation 2018 r.
przeszedł
do
historii.
W
zawodach
uczestniczyło łącznie 470 zawodników z czego
dziś w wyciskaniu sztangi było nas 130
startujących. Wyniki naszych zawodników
reprezentujących nasz kraj oraz klub MLKS "
SUDETY"
Międzylesie:

Kamila Wyderska 55 kg. 1 miejsce w kat.
wag. 67,5 kg. Junior Kobiet
Piotr Jurkiewicz 130 kg. 1 miejsce w kat.
wag 82.5 kg. Masters - 3

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Marcin Szreiber 152.5 kg. 3 miejsce w kat.
wag 82.5 kg. Senior

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.

Patryk Hajduk 160 kg. 2 miejsce w kat.
wag. 100 kg . Junior
Andrzej Juraszek 165 kg. 2 miejsce w kat.
wag. 100 kg. Masters - 1
Łukasz Gajdulewicz 180 kg 2 miejsce w
kat. wag. 125 kg Junior
Grzegorz Kantor 182.5 kg 1 miejsce w kat.
wag +140 kg. Masters - 2
Krzysztof Halczyk 172.5 kg 3 miejsce w
kat. wag. 140 kg. Masters -1

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)
*23.04.2018*07.05.2018*21.05.2018*
POMOC BEZPŁATNA !

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy
serdecznie zaprasza na
II Festyn Charytatywny „Dzieci Dzieciom”
który odbędzie 13 maja 2018 roku (niedziela)
na terenie Szkoły w Międzylesiu - wstęp wolny
Zapraszamy na godzinę 14:00.
W programie:
 Pokazy - Nadleśnictwo Międzylesie
 Mecz siatkówki i hokeja Polska - Czechy
 Występy dzieci z Czech
 Warsztaty plastyczne i taneczne
 Akademia Ruchu
 Występy dzieci z przedszkola z Międzylesia
 Występy dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Domaszkowa
 Występy dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Międzylesiu.
 Loteria z fantami
 Kawiarenka
 Zabawy integracyjne dla dzieci
 Kiełbasa z grilla
Zebrane fundusze będą przekazana na
Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Piszkowicach.

