
 

 

 



ROZMOWA Z PRZEMYSŁAWEM CZESNOŁOWICZEM 

DYREKTOREM INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 

ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO III W MIĘDZYLESIU 

 

Okazją do naszej rozmowy jest objęcie przez pana stanowiska dyrektora ZD III w 

Międzylesiu. Może – by przybliżyć pańską osobę czytelnikom informatora – kilka zdań o 

sobie… 

 

Pochodzę z Międzylesia, tutaj skończyłem szkołę podstawową, a następnie liceum 

ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej o profilu biologiczno-chemicznym. Z wykształcenia 

jestem magistrem chemii, oraz skończyłem filologię polską w stopniu licencjata. W 2011 roku 

wróciłem na teren Kotliny Kłodzkiej i podjąłem pracę w Instytucie Elektrotechniki na 

stanowisku inż. technolog. Jak wszystkim wiadomo od 16 listopada 2017 roku pełnię obowiązki 

dyrektora IEL ZDIII. 

 

Mówi się, że „punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia”. Jak pan postrzega swój zakład 

z nowej pozycji zawodowej ? 

 

Zakład jest bardzo perspektywiczny, a także posiada wyspecjalizowaną kadrę zarówno 

produkcyjną, jak i administracyjną. Takie zdanie miałem od samego początku mojej pracy w 

ZDIII i obecnie nic się w tej kwestii nie zmieniło. Najważniejsze jest przeprowadzenie 

odpowiedniej modernizacji parku maszynowego i pozyskanie nowych klientów na rynku 

polskim jak i zagranicznym. 

 

Jakich istotnych dla zakładu zmian dokonał pan po objęciu tak odpowiedzialnego 

stanowiska ? 

 

Zmiany objęły strukturę organizacyjną, której modyfikacja poprawiła funkcjonowanie 

całego Zakładu. Nastąpiło także nawiązanie bardziej partnerskiej współpracy z dyrekcją z 

Warszawy, polegającą na wspólnym wspieraniu się naszych jednostek wraz z pełną pomocą 

finansową na zamierzone modernizacje. 

  

Jaka jest pańska koncepcja kierowania zakładem ? 

 

Polega ona głównie na wspólnych działaniach partnerskich wszystkich pracowników, 

przy jednoczesnym zachowaniu pełnej odpowiedzialności za wykonywane czynności. Wszyscy 



pracownicy Zakładu powinni się wspierać w celu osiągnięcia wspólnego celu, tzn. rozwoju 

Zakładu. Nastawiam się także na bardziej ekspansywną politykę marketingową w celu 

pozyskania nowych klientów przy jednoczesnych usprawnieniu procesów technologicznych w 

celu zaspokojenia wszelkich wymagań naszych odbiorców. 

 

Jak dalece samodzielny – biorąc pod uwagę „zwierzchność Warszawy” - jest w swych 

poczynaniach nasz międzyleski zakład ? 

 

Jesteśmy jednostką samodzielnie sporządzającą sprawozdanie finansowe, nasza 

samodzielność jest więc dosyć duża. Sami decydujemy o nowych inwestycjach, zakupach 

maszyn, modernizacjach itd., ale jednocześnie nasza sytuacja finansowa jest cały czas 

kontrolowana przez Warszawę.  

 

Jaki jest zakres pracy kierowanego przez pana zakładu, czy nadal przeważa produkcja 

wyrobów gotowych ? 

 

Zakres obejmuje głównie produkcję izolatorów i elementów izolacyjnych, które w 

większości są wyrobami gotowymi. 

 

Co na dzień dzisiejszy opracowuje się i uruchamia w zakładzie ? 

 

Obecnie opracowujemy koncepcję produkcji nowych izolatorów, na które jest duży zbyt 

na rynku polskim. W maju w naszym warsztacie zostanie wykonana forma odlewnicza i 

przejdziemy do opracowania odpowiedniej technologii produkcji tych izolatorów. Niezależnie 

od tego prowadzimy jeszcze inne projekty, które powinny zwiększyć asortyment produkowanych 

przez nas wyrobów.  

 

Czy produkty zakładu można uznać za innowacyjne na rynku pełnym konkurencji ? 

  

Nasze produkty są w dalszym ciągu innowacyjne na rynku polskim, ale jak Pan 

wspomniał coraz większa konkurencja, zwłaszcza firm zagranicznych, sprawia, że ciągle 

musimy usprawniać procesy technologiczne i inwestować w nowe maszyny. Nasi główni 

konkurenci to firmy z bardzo dużym zapleczem finansowym skierowanym na ciągły rozwój. W 

ZDIII na razie brakuje takich funduszy, ale w najbliższych latach zamierzam to zmienić. 

 

Jakie miejsce w sprzedaży wyrobów gotowych zajmuje eksport ? 



 

Eksport jest podstawą funkcjonowania ZDIII, nie jest to zbyt dobre z perspektywy 

niestabilności na rynkach zagranicznych w ostatnich latach i ciągłego zagrożenia ekspansji 

tanich wyrobów z rynku chińskiego. W planie działalności na rok 2018 założyliśmy zwiększanie 

sprzedaży na rynku polskim poprzez pozyskanie nowych klientów i odzyskanie wcześniej 

utraconych. Na koniec marca tego roku ten plan już w dużym procencie został zrealizowany. 

 

Czy w kierowanym przez pana zakładzie wdrożone są działania chroniące środowisko ?  

 

Oczywiście, że tak, posiadamy certyfikat środowiskowy z 2015 roku zgodny z normą ISO 14001. 

Corocznie w planie działalności zakładamy cele związane z ochroną środowiska polegające 

głównie na zmniejszeniu wszelkiego rodzaju odpadów. 

 

Czy według pańskiej oceny zakład ma jeszcze przed sobą realne możliwości rozwojowe i 

jakie są pańskie plany w tym zakresie ? 

 

Najbliższa przyszłość obejmuje głównie rozwój technologii stosowanych w ZDIII oraz 

bardzo dużą modernizację parku maszynowego. Głęboka współpraca z Oddziałami w 

Warszawie i we Wrocławiu powinna doprowadzić do wdrożenia całkiem nowych technologii 

niezwiązanych tylko z produkcją elementów izolacyjnych. W zależności od pozyskanych 

funduszy zewnętrznych i wypracowanego zysku wewnętrznego, planowana jest do końca 2020 

roku rozbudowa jednej z hal produkcyjnych. Zwiększenie powierzchni produkcyjnej jest 

niezbędne, jeżeli chcemy otworzyć się na nowe rynki zbytu z innowacyjnymi produktami.   

 

Dziękuję za rozmowę 

Rozmowa autoryzowana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 kwietnia br. odbyła się 

XXXIX SESJA RADY 

MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

 

w proponowanym porządku obrad znalazły się 

projekty uchwał w sprawach : 

 

1/ miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy  Międzylesie dla 

terenów w obrębie Boboszów, Długopole 

Górne, Różanka i Smreczyna 

2/ zmieniająca uchwałę Nr XXXII/170/2017 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 

września 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

w obrębie Długopole Górne, w gminie 

Międzylesie  

3/ zmian w budżecie gminy na rok 2018 

Dokładny przebieg sesji można prześledzić 

na stronie www.miedzylesie. pl > zakładka 

BIP > zakładka Rada Miejska.  

WARTO „ZAJRZEĆ” ŻEBY 

WIEDZIEĆ… 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 17 maja do 7 czerwca 2018 r. w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. 

Pl. Wolności 1, w pokoju nr 22, w godzinach 

pracy urzędu. Projekt studium w terminie 

wyłożenia podlega również publikacji na 

stronie internetowej www.bip.miedzylesie.pl. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1073), 

osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej mogą wnosić uwagi do 

projektu  studium. Uwagi należy składać na 

piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 

czerwca 2018 r. 

DOTACJE DO WYMIANY 

PIECÓW CD. 

 

15 maja br. burmistrz MiG 

Międzylesie podpisał umowę z 

Wojewódzkim Funduszem 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 

http://www.miedzylesie/
http://www.bip.miedzylesie.pl/


Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji na obszarze województwa 

dolnośląskiego”.   

Jeszcze w tym miesiącu  podpisane 

zostaną umowy o udzielenie dotacji 

pomiędzy gminą, a wybranymi w 

ubiegłorocznym naborze 

Wnioskodawcami. Termin realizacji 

przedsięwzięć objętych wsparciem 

wyznaczono na koniec sierpnia br.  

 

 

REKULTYWACJA GMINNEGO 

SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 

 

 

Na składowisku odpadów w 

Międzylesiu kontynuowane są prace 

związane z jego rekultywacją. W ubiegłym 

roku wyrównano wierzchnią warstwę 

odpadów na wierzchowinie kwatery  

głównej składowiska, wykonano warstwę 

wyrównującą i uszczelniającą oraz dwie 

studnie odgazowujące. Zlikwidowano także 

kwaterę boczną składowiska, poprzez 

zasypanie ją mieszaniną popiołów, osadów 

ściekowych i ziemi.  

Obecnie na kwaterze głównej składowiska 

wykonywana jest warstwa urodzajna. 

Czeka nas jeszcze wykonanie zabiegów 

agrotechnicznych czyli zasiew traw oraz 

posadzenie krzewów. 

PLANY ZARZĄDU POWIATU 

KŁODZKIEGO                                                             

ZWIĄZANE Z REMONTAMI 

DRÓG                                                                  

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

 

23 maja br. na sesji Rady Powiatu 

Kłodzkiego została zwiększona wartość 

zadania na przebudowę drogi powiatowej przez 

miejscowość Goworów – odcinek 2 km. 

Najniższa kwota złożona przez firmę DOMAX 

w przetargu nieograniczonym wyniosła 

ostatecznie ponad 2,1 mln. zł. Dzięki 

zabezpieczeniu w budżecie powiatu kwoty 

brakującej po przetargu już w najbliższym 

czasie Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

będzie mógł podpisać umowę z Wykonawcą na 

realizację zadania – informuje Piotr Marchewka 

z Zarządu Powiatu Kłodzkiego. 

Trwają także prace na ostatnim odcinku 

drogi Międzylesie – Lesica – Niemojów 

przejście graniczne. Obecnie 

przebudowywana jest ulica Wojska Polskiego 

w Międzylesiu. Oprócz prac drogowych 

remontowany jest także w ciągu tej ulicy most. 

Termin zakończenia prac całego zadania 

planowany jest na koniec sierpnia br.  

W tym roku planowane jest także 

dokończenie remontu ulicy Kolejowej w 

Domaszkowie. W chwili obecnej trwa 

opracowywanie dokumentacji projektowej. W 



drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg na 

realizację robót. Przewidywany termin 

wykonania prac to wrzesień – październik br. 

Oprócz zadań inwestycyjnych już 

realizowanych, powiat kłodzki przygotowuje 

plany kolejnych zadań na przyszłość. Dlatego 

zostały zlecone dokumentacje na przebudowę 

drogi Dolnik – Pisary (odcinek 4 km od ul. 

Bolesława Chrobrego w Międzylesiu do Pisar 

do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku 

Boboszowa), oraz dokumentację na drogę 

Różanka – Niemojów (od drogi wojewódzkiej 

389 w Różance do Niemojowa do skrzyżowania 

z drogą powiatową w kierunku Lesicy).  

Żeby móc ubiegać się o dofinansowanie 

z zewnątrz, czy to ze środków UE, budżetu 

państwa, czy nadleśnictw w pierwszej 

kolejności należy posiadać dokumentację 

projektową na przebudowę drogi. Dlatego ich 

posiadanie już na jesień tego roku pozwoli nam 

zaplanować  do budżetu na 2019 rok kolejne 

drogi do przebudowy i wystąpić o dodatkowe 

środki z zewnątrz, np. do Wojewody 

Dolnośląskiego i Nadleśnictwa Międzylesie – 

podkreśla  P. Marchewka. 

 

,,PROGRAM USUWANIA 

AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE – 2018” 

 

Gmina Międzylesie w dniu 25.04.2018 

r. przeprowadziła zapytanie ofertowe dotyczące 

zadania pn.: ,,Program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy Międzylesie – 2018”. Kwota 

przeznaczona na w/w zadanie wynosiła: 

31.816.00 zł. 

 

 Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma 

,,Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o., 

pochodząca z miejscowości Tuczępy z 

województwa świętokrzyskiego, która w 

ubiegłym roku również na terenie naszej gminy 

realizowała to zadanie. 

Kwota oferowana to: 17.452,71 zł brutto. 

 

SZKOLENIA KTÓRE 

POMAGAJĄ RATOWAĆ… 

 

 

 

W dniu 11.05.2018 r. w godzinach 

popołudniowych na terenie firmy PORR - 

wykonawcy suchego zbiornika retencyjnego w 

Roztokach, strażacy z miejscowej jednostki 

operacyjno-technicznej przeprowadzili 

działania instruktażowo-pokazowe z zakresu 

p.poż. Poruszono zagadnienia dotyczące 



zapobieganiu pożarom oraz technik gaszenia za 

pomocą dostępnych środków na terenie 

obiektu.  

 

 

 

Strażacy z OSP w Roztokach 

zaprezentowali swoje umiejętności przy 

ewakuowaniu osoby nieprzytomnej z koparki, 

udzielenia pierwszej pomocy, pokazali co 

zrobić w przypadku ukąszenia przez żmiję. 

Spotkanie w opinii pracowników było bardzo 

pouczające i pożyteczne, a umiejętności 

naszych strażaków zostały nagrodzone 

brawami.  

 

 

 

Działania były elementem 

prowadzonych przez firmę szkoleń z zakresu 

BHP.  

Strażacy z Roztok serdecznie dziękują 

pracownikom i kierownictwu Firmy PORR za 

obecność oraz zaangażowanie w 

przeprowadzeniu pokazu.  

  

NAWET „VOLVO”… 

 

…też czasem zawiedzie. A najlepiej wiedzą o 

tym mieszkańcy naszej gminy, którzy skarżyli 

się na nieuprzątanie w wyznaczonych 

terminach gniazd z pojemnikami na odpady. 

Nie było w tym winy Zakładu Usług 

Komunalnych. Po prostu zawiniła 

przysłowiowa „złośliwość przedmiotów 

martwych”. Newralgiczna część naszej 

markowej śmieciarki „Volvo” odmówiła 

posłuszeństwa, a usterka okazała się na tyle 

poważna, że wyeliminowała ją całkowicie z 

użytkowania. Naprawa okazała się niemożliwa.  

 

 

 

Trzeba było czasu, na znalezienie nowej, o 

której wiadomo że będzie dobrze i długo 

służyć…Poszukiwania nowego pojazdu 

zakończyły się pomyślnie, i wysłużone „Volvo” 

zastąpił „Man”. W okresie poszukiwań 

spiętrzyły się niestety prace, i zanim uporaliśmy 

się z zaległościami upłynęło trochę czasu. Dziś 

„wyszliśmy już na prostą”, a mieszkańców, 

których dotknęło nagromadzenie  się 

nieuprzątniętych odpadów, za niedogodności 

przepraszamy ! 

 



„PRYWATNE WYSTAWKI” 

WYSTAWIAJĄ NAM OPINIĘ… 

…BAŁAGANIARZY. 

 

Zakład Usług Komunalnych zawsze informuje 

mieszkańców o terminach „wystawek”, czyli o 

dniach, w których spod domów zabierane będą 

odpady wielkogabarytowe. Zdecydowana 

większość naszych współmieszkańców stosuje 

się do tych terminów, ku zadowoleniu swemu 

ale i ZUK także, bo przecież obu stronom 

ułatwia to życie… Jednak, jak to właśnie w 

życiu niestety bywa, znajdą się zawsze 

przysłowiowe „czarne owce”, które za nic mają 

harmonogramy czy informacje o terminach 

wystawek. A estetyka miasteczka w którym 

mieszkają zupełnie ich nie obchodzi. Pokłosiem 

takiego „myślenia” są prywatne wysypiska 

śmieci, organizowane najczęściej w okolicy 

koszy na śmieci. Wyrastają tam sterty 

niepotrzebnych w domach przedmiotów, 

których można było się pozbyć w określonych 

przez ZUK terminach. Trzy międzyleskie ulice 

w tym procederze przodują : Szarych Szeregów, 

Słowackiego i Sobieskiego. Nie lepiej wygląda 

koło gimnazjum w Domaszkowie. Mamy 

nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu 

„obywatelskość” u niektórych z mieszkańców 

tych okolic wzrośnie, a ulice przy których 

mieszkają staną się wzorem dla innych ! 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE 

SAMOCHODU 

STRAŻACKIEGO DLA OSP 

DOMASZKÓW 

 12 maja 2018 r. przed remizą strażacką w 

Domaszkowie miało miejsce uroczyste 

przekazanie samochodu strażackiego dla 

miejscowej jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

 

 

 

 

W uroczystości przekazania pojazdu 

udział wzięli zaproszeni goście w tym 

m.in. druh Ryszard Drozd Prezes ZOW 

ZOSP RP we Wrocławiu, Prezes Zarządu 

Powiatowego ZOSP RP w Kłodzku, st. kpt. 

Jarosław Chodorowski Komendant 



Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Kłodzku, Zbigniew Szczygieł Radny 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 

Czesław Kręcichwost Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis, mł. pkt. Piotr 

Budnik Zastępca Dowódcy JRG PSP 

Bystrzyca Kłodzka, druh Jacek Pilny Prezes 

Zarządu Gminnego ZOSP RP w 

Międzylesiu, Starosta z Obec Orlicke 

Zahori Vojtěch Špinler, Piotr Marchewka 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jerzy 

Marcinek - Przewodniczący oraz radni 

Rady Miejskiej w Międzylesiu, ks. Jan 

Maciołek - proboszcz parafii  p.w. Św. 

Mikołaja w Domaszkowie, prezesi i 

naczelnicy jednostek OSP z gminy 

Międzylesie, przedstawiciele organizacji 

działających w sołectwie i mieszkańcy 

Domaszkowa.Po otwarciu uroczystości 

przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie i powitaniu przybyłych gości, 

burmistrz na ręce prezesa OSP w 

Domaszkowie Artura Mendla przekazał 

klucze do nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego, oraz symboliczny 

akt przekazania samochodu Iveco 

EUROCARGO wraz z najlepszymi 

życzeniami dla wszystkich strażaków 

ochotników, życząc im przede wszystkim 

jak najmniejszej ilości wyjazdów do 

zdarzeń. Następnie pojazd poświęcił 

proboszcz parafii ks. Jana Maciołek. 

Zakup specjalnego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego ze 

zbiornikiem o pojemności 3500 dm3, z 

napędem 4x4, został zrealizowany w 

ramach projektu pn. „Modernizacja 

wyposażenia i wzajemna pomoc w 

sytuacjach kryzysowych w górach 

Orlickich i Bystrzyckich”. Projekt 

współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg 

V-A Republika Czeska – Polska. Poziom 

dofinansowania 85%, wkład własny gminy 

15%. 

PO RAZ CZWARTY ODBYŁY 

SIĘ POLSKO - CZESKIE 

ĆWICZENIA… 

 

 

 

…projektu pt. "Modernizacja wyposażenia i 

wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w 

górach Orlicko-Bystrzyckich. Tym razem 

gospodarzem była gmina Orlickie Zahori. Była 

to okazja do zaprezentowania wyposażenia 

zakupionego w ramach programu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Interreg IV A.  

 

 

W ramach projektu partnerzy zakupili:  



- gmina Destne v Orlickych  Horach samochód 

do przewozu ludzi na podwoziu Mercedes, 

- gmina Orlickie Zahori ciągnik (JCB 

FASTRACK) do usuwania drzew i wyciągania 

uwięzionych pojazdów z zaśnieżonych dróg,  

- gmina Bystrzyca Kłodzka samochód 

ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania, 

- gmina Międzylesie samochód ratowniczo-

gaśniczy Iveco. 

 

 

TRZYDZIESTO LETNIA 

POSŁUGA KAPŁAŃSKA 

W Domaszkowie, odbyła się uroczysta 

Msza Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa 

świdnickiego Ignacego Deca, z udziałem księży 

dekanatu Międzyleskiego, oraz innych 

zaproszonych. Mszę odprawiono w intencji i z 

okazji trzydziestu lat posługi kapłańskiej 

księdza proboszcza Jana Maciołka w parafii 

Domaszków. Księdzu Janowi podziękowania  

i życzenia dalszej pracy w parafii złożyli 

wdzięczni parafianie oraz burmistrz miasta 

Międzylesie. 

 WIZYTA W PRADZE 

 

W Pradze w ambasadzie polskiej 

odbyła się uroczysta inauguracja polsko – 

czeskiego programu „Szlak Grzbietowy – część 

wschodnia”. W spotkaniu ze strony czeskiej 

przewodniczył Miroslav Kocian starosta Bilej 

Vody, członek rady Euroregionu Glacensis. Ze 

strony polskiej Tomasz Korczak burmistrz 

Międzylesia członek rady Euroregionu.  

 

 

 

Na spotkaniu zaprezentowano ideę 

programu tj. budowy osiemnastu obiektów 

turystycznych w osiemnastu gminach Polski i 

Czech w tym jedenaście wież widokowych (w 

gminie Międzylesie na Czerncu ) Wartość 

dofinansowania to ponad trzy miliony euro. W 

spotkaniu wzięli udział wójtowie, 

burmistrzowie z Polski, otaz starostowie z 

Republiki Czeskiej, jak również 

parlamentażyści czescy, oraz pracownicy 

ambasady z Panią Ambasador na czele. 

 

SPOTKANIE KOBIET 

 

W dniach 18-19 maja w Siennej odbyło 

się spotkanie kobiet działających na obszarze 

czterach gmin : Międzylesie, Bystrzyca 

Kłodzka, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój. 

Przeprowadzono liczne warsztaty, wykłady, w 

wyżej wymienionych gminach, na których 

mówiono o roli kobiet w gminach. 

Organizatorem przedsięwzięcia był Fundusze 

Lokalne Masywu Śnieżnika. 



5 MAJA 2018 R. ODBYŁY SIĘ                                                                             

GMINNE OBCHODY DNIA 

STRAŻAKA W SZKLARNI 

 

Gospodarzem imprezy była Rada Sołecka 

wsi Szklarnia oraz OSP Szklarnia. Obchody 

rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Św. 

Floriana. Po mszy korowód strażaków 

przemaszerował pod świetlicę wiejską 

gdzie odbył się uroczysty apel Jednostek 

OSP oraz ślubowanie nowych członków.                                                                                                                  

Następnie burmistrz, aby wesprzeć 

rozwijającą się Jednostkę OSP Roztoki, 

przekazał druhom motopompę TOHATSU, 

na wniosek Jednostki OSP Międzylesie w 

której dotychczas była użytkowana, 

natomiast członkowie OSP Goworów 

przekazali druhom z Roztok węże ssawne i 

prądownice.           

                                                                                                                               
Oprawę artystyczną imprezy zapewnił 

zespół taneczny Akademia Ruchu z 

Goworowa. Po części artystycznej 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z 

Międzylesia, pod nadzorem opiekunów, 

zaprezentowała pokaz ratownictwa 

drogowego, a członkowie zaproszonej 

Jednostki Strzeleckiej 1918 im. Gen. Józefa 

Hallera z Kłodzka pokaz militarny. 

OBCHODY 3MAJA  

W MIĘDZYLESIU 

 

 
 

Uroczystości 3 majowe zgodnie z tradycją 

naszej społeczności rozpoczęły się w Kościele 

parafialnym  mszą św.  w intencji ojczyzny. Po 

mszy z towarzyszeniem  Orkiestry Dętej OSP 

zgromadzeni przeszli  pod obelisk Sybiraków, 

gdzie  oddano hołd poległym a  burmistrz 

Tomasz Korczak złożył symboliczną wiązankę 

kwiatów. Obchody zakończono w MGOK  

koncertem „Ojczyzno-Pamiętam” w wykonaniu 

artystów agencji MocArt z  Krakowa. Na scenie 

wystąpiła solistka Magdalena Fudała  z 

towarzyszeniem skrzypaczki Weroniki Biela –

Półtorak i akordeonisty Mateusza Dudka. W ich  

wykonaniu usłyszeliśmy pieśni, piosenki i 

wiersze patriotyczne. Koncert  wprowadził 

słuchaczy  we wzruszający, nostalgiczny i 

podniosły nastrój. Dziękujemy wspaniałym 

artystom za cudowne chwile spędzone w 

zaczarowanym świecie muzyki.  

 

 



 

OTWARCIE WIATY 

PRZYSTANKOWEJ W SANOV 

 

 

W dniu 18.05.br w miejscowości Sanov 

w republice czeskiej odbyło się otwarcie wiaty 

turystycznej  która była realizacją wspólnego  

projektu unijnego wraz z miejscowością 

Goworów.  Wiaty przystankowe które powstały 

mają posłużyć nie tylko turystom  naszego 

przygranicza Polsko - Czeskiego, ale także 

gościom z innych regionów Polski i zagranicy 

do promowania i odwiedzania naszych okolic.  

 

 

 

 

 

 

W otwarciu brali udział starosta 

Czerwonej Wody Petr Mareš oraz 

przedstawiciele okolicznych miejscowości jak  

również i nasza delegacja z Markiem Glińskim 

kier. Ref OR  i Panią Wiolettą Przybylską  

reprezentującą wieś Goworów. 

 



FESTYN "DZIECI DZIECIOM". 

 

Dnia 13 maja 2018 r; na terenie 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu odbył się Festyn Charytatywny 

„Dzieci Dzieciom”. Była to druga tego typu 

impreza organizowana przez Młodzieżową 

Radę Miasta i Gminy Międzylesie. Celem 

festynu podobnie jak rok wcześniej było 

wsparcie finansowe na rzecz dzieci z 

Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego  w 

Piszkowicach. Rozpoczęcie festynu miało 

miejsce o godz. 14.00 występami 

artystycznymi  w wykonaniu dzieci i 

młodzieży ze Szkół i Przedszkoli z 

Międzylesia i Domaszkowa.  Wśród 

zaproszonych wykonawców prezentowała 

się Akademia Ruchu z Goworowa, Zespół 

taneczny Plus-Minus z Międzylesia.   Dużą 

atrakcją był pokaz barci prezentowany 

przez Nadleśnictwo Międzylesie oraz pokaz 

sprzętu ratownictwa w wykonaniu OSP 

Międzylesie. Odwiedzający festyn 

mogli  skosztować pysznych ciast 

serwowanych w słodkiej kawiarenkę bądź 

zasmakować przysmaków z grilla. Dla 

dzieci przygotowano zabawę w fanty, 

warsztaty malowania, i trampolinę. Całemu 

wydarzeniu towarzyszyła piękna słoneczna 

pogoda dzięki czemu festyn cieszył się 

dużym zainteresowaniem o czym 

świadczyć mogła wysoka frekwencja 

odwiedzających.  Zebrany dochód w 

wysokości 3. 277,19 zł przekazano na konto 

Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w 

Piszkowicach. 

            W imieniu Młodzieżowej Rady 

wyrażamy serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy przyczynili się do 

wsparcia inicjatywy na rzecz dzieci z 

Piszkowic.   

 

WIZYTA GOŚCI Z MIASTA 

PARTNERSKIEGO LOHNE 

 

W dniach od 17.05 – 19.05.br  

Międzylesie gościło delegację miasta 

partnerskiego Lohne.  Gości z Niemiec  

przywitał burmistrz Tomasz Korczak. 

Jednocześnie z delegacją przyjechali 

pracownicy Industrie Museum, oraz dzieci 

szkolne z programu wymiany uczniów. 

Pracownicy muzeum Industrie Museum 

montowali wystawę w MGOK  Międzylesie, 

którą można oglądać do 10.06.2018 r. 

W dniu 18.05 goście z Lohne zwiedzali 

nasze okolice przygraniczne odwiedzając 

umocnienia wojenne z 1938 roku oraz klasztor 

w Czechach.  

 

 

 Zwieńczeniem odwiedzin była 

wspólna kolacja  podczas której omawiano 

dalsze cele i rozwój naszych miejscowości w 

ramach partnerstwa miast. 

 

 

 



WYSTAWA Z LOHNE 

18.05 w sali MGOK  nastąpiło 

uroczyste otwarcie wystawy pt: „NASZE 

NATURALNE DZIEDZICTWO. 

ORĘDOWANIE ZA PRZYSZŁOŚCIĄ”. 

Wystawa została przywieziona z Lohne w 

Niemczech, a przygotowali  ją pracownicy 

Industrie Museum . Tematem przewodnim jest 

flora i fauna regionu przyrodniczego Lohne.  

 

 

 

 

 

Na uroczystość otwarcia przybyła  

oficjalna delegacja z miasta Lohne na czele z 

Burmistrzem Tobiasem  Gerdesmeyerem,  oraz  

przedstawiciele władz Międzylesia na czele z 

Burmistrzem Tomaszem  Korczakiem. Obecni 

byli  również członkowie zespołu do spraw 

współpracy partnerskiej oraz uczniowie i 

opiekunowie, którzy przebywali w Międzylesiu 

w ramach wymiany polsko-niemieckiej. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia 

wystawy codziennie w godzinach pracy 

MGOK, aż do 10.06.2018r. 

GDY UCZEŃ OSIĄGA COŚ 

DZIĘKI NAUCZYCIELOWI, 

NAUCZYCIEL RÓWNIEŻ 

CZEGOŚ się uczy. 

(P. Coelho) 

 

Od stycznia 2018 r. odbywały się etapy 

szkolne do Powiatowych Konkursów 

Językowych w Nowej Rudzie i Bożkowie 

dla uczniów klas 7 SP i gimnazjów. Oba 

konkursy powiatowe to konkursy bardzo 

prestiżowe w powiecie kłodzkim, ponieważ 

objęte są patronatem m.in. kuratorium 

Oświaty z Wrocławia oraz władz 

samorządowych powiatu kłodzkiego.  

20 marca 2018 r. odbył się finał 

POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO DLA UCZNÓW KLAS 

7 SP I GIMNAZJÓW POWIATU 

KŁODZKIEGO.W eliminacjach do tego 

konkursu wzięło udział ponad 400. 

uczniów.  

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 3 

uczniów z naszej międzyleskiej szkoły. W 

finale sprawdzano umiejętności rozumienia 

ze słuchu, znajomości struktur leksykalno – 

gramatycznych oraz mówienia. Wielki 

sukces odniósł uczeń klasy 7 naszej szkoły 

MICHAŁ DUDEK, który zajął 2 

miejsce!!!!! Wielkie gratulacje!!!!! 

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyła się 

kolejna edycja Międzygminnego Konkursu 

Języka Niemieckiego „BOŻKOWSKIE 

POTYCZKI JĘZYKOWE”. Do ścisłego 

finału zakwalifikowało się 3 uczniów z 

naszej szkoły. W finale uczniowie zmagali 

się z testem, w którym musieli wykazać się 

umiejętnościami czytania i słuchania ze 

zrozumieniem, znajomością struktur 

gramatycznych, wiedzą o państwach 

niemieckojęzycznych oraz sprawnością 

mówienia. Kolejny sukces odniósł 



niezawodny, a zarazem najlepszy 

germanista naszej szkoły MICHAŁ 

DUDEK z klasy 7. Serdeczne gratulacje dla 

niego oraz dla p. Mariusza Włodarczyka 

nauczyciela, który przygotowywał Michała 

do obydwu konkursów  

 

KMO W WAŁBRZYCH 

"PUDEŁKO WODA"  

PROJEKT CNK 

 

         Nasi Klubowicze KMO z Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Międzylesiu (Oliwia 

Łukasiewicz, Joanna Broszko, Julia Cebulak, 

Oliwia Majka)  w dniu 14 maja  w ramach 

współpracy z Centrum Nauki Kopernik (CNK) 

przeprowadzali  warsztaty prezentując nowy 

projekt:  „Pudełko Woda”,  które powstało na 

zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

i zostało sfinansowane przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) – Modułowe 

Pracownie Przyrodnicze. 

 

 Koncepcja pracy z „pudełkiem woda” kładzie 

nacisk na samodzielne poznawanie świata przez 

uczniów poprzez obserwację i 

eksperymentowanie. Zaproponowana metoda 

badawcza, inspirowana sposobem pracy 

naukowców, ma charakter aktywizujący i 

angażujący. 

 

więcej informacji: 

         Pierwszą osobą, która w czasie 

prezentacji wzięła czynny udział w pracy 

z  „Pudełkiem Woda” była minister edukacji 

narodowej Anna Zalewska. 

 Ponadto nasi uczniowie uczestniczyli  w 

otwarciu  Mobilnego Centrum Edukacyjnego, 

którego celem jest przekazanie wiedzy na temat 

nowoczesnych metod nauczania oraz 

programów zarządzanych przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to 

Multimedialna klaso-pracownia „iLAB” 

 

SPOTKANIE Z AUTOREM 

 

 11 kwietnia 2018 r. w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu odbyło się spotkanie z autorem 

powieści sensacyjno-przygodowych dla 

dzieci i młodzieży Krzysztofem Petkiem, 

dziennikarzem i organizatorem wypraw. W 

spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III 

szkoły podstawowej wraz z nauczycielami.  

 



Podczas spotkania uczestnicy mogli 

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji 

o najdalszych zakątkach świata oraz 

ciekawych miejscach na Mazurach w 

Polsce. Spotkanie było też okazją do 

promocji najnowszej książki autora 

„Spokojne wakacje”. Przebiegało w bardzo 

sympatycznej atmosferze i zapewne na 

długo pozostanie w pamięci. Dzieci miały 

też możliwość zakupu książek i otrzymania 

autografu z osobistą dedykacją. 

PRAKTYCZNA LEKCJA 

PRZYRODY W TERENIE 

Wzorem lat ubiegłych dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Międzylesiu brały 

udział w praktycznych zajęciach lekcji 

biologii, polegających na sadzeniu drzewek 

w miejscowości Boboszów. Uczniowie 

klasy Va posadziły łącznie 1.000 szt. 

sadzonek jodły, ucząc się jak rośnie las.                                                                                                                                               

Pogoda w tym roku dopisała. Obyło się bez 

opadów deszczu, a słońce miło grzało 

wszystkich. Tym większa satysfakcja była, 

ponieważ w ubiegłym roku dzieci sadziły 

drzewka niedaleko i mogły sprawdzić, jak 

one rosną. Na koniec oczywiście nie 

zabrakło ogniska i wspólnego pieczenia 

kiełbasek. Specjalne podziękowania należą 

się wychowawczyni klasy Pani Barbarze 

Lewandowskiej, która bardzo sprawnie 

,,ogarnęła” nadzór nad swoją klasą. 

 

UDANA WYPRAWA ZA 

POBLISKĄ GRANICĘ… 

 

7 maja 2018r.  uczniowie  naszej 

domaszkowskiej szkoły wraz z panią Dyrektor 

i rodzicami wzięli udział w wycieczce do 

Drezna. Organizatorką wycieczki za naszą 

zachodnią granicę była pani Elwira Kuczwara.  

Naszą wspaniałą przygodę 

rozpoczęliśmy około 3.45 wyjeżdżając z 

Domaszkowa. 

 

Podróż do jednego z najpiękniejszych 

miast Saksonii trwała około 5 godzin. Na trasie 

wsiadł do autokaru pan przewodnik, który  

opowiadał nam o Dreźnie.  

 

W czasie całodziennego zwiedzania 

Starego Miasta mieliśmy okazję poznać 

Zwinger –dawną siedzibę dynastii Wettinów, 

która jest przykładem architektury barokowej. 

Zwiedziliśmy  Galerię  Starych  Mistrzów ze 

słynnym obrazem „Madonna Sykstyńska”. 

Obejrzeliśmy również bogatą kolekcję 

porcelany, a także zwiedziliśmy Salon 

Matematyczno – Fizyczny. Widzieliśmy Operę 

Sempera, Katedrę Hofkirche – największy 

saksoński kościół katolicki oraz znajdujący się 

nieopodal Orszak Książęcy - arcydzieło 

malarstwa ściennego, przedstawiające 

kolejnych władców Saksonii z dynastii 

Wettinów. 

Wycieczka była super, dziękujemy Pani 

Elwirze za zorganizowanie i czekamy w 

następnym roku na wycieczkę do Berlina. 

Wiktoria Serafinowicz i Michał Jóźwiak 

uczniowie klasy VI 

DZIĘKI WYOBRAŹNI 

WSZYSTKO ZDARZYĆ SIĘ 

MOŻE… 

 



     W piątek, 13 maja, najmłodsi uczniowie z 

klas 0 – III w bystrzyckim Domu Kultury 

spotkali się z Tosią i z ulepionym przez nią 

plastelinowym ludzikiem czyli sympatycznym 

Plastusiem.  Dzieciom bardzo spodobał się 

główny bohater Plastuś, ożywione, szkolne 

przybory z piórnika Tosi, oraz uczniowie z 

klasy, do której uczęszczała dziewczynka. 

Wszyscy z zainteresowaniem śledzili ciąg 

niesamowitych perypetii rozrabiających 

szkolnych przyborów, klaskali w rytm piosenek 

oraz podziwiali teatralne efekty. Piękna 

scenografia, barwne kostiumy, ciekawa 

choreografia, a przede wszystkim wspaniała gra 

aktorów oczarowały małych widzów. Warto 

podkreślić, że spektakl uwzględniał wiele treści 

edukacyjnych mówiących o przyjaźni, 

odpowiedzialności, odwadze oraz mądrości. 

Tosia i Plastuś pokazali dzieciom jak zdobywa 

się przyjaciół i życzliwość innych, a 

zarozumiała Petronela zrozumiała, że warto 

pomagać i być miłym, bo w ten sposób można 

zyskać nowych przyjaciół. 

   

MYŚLIMY O POLSCE… 

 

9 maja, w domaszkowskim Domu 

Kultury, uczniowie klas I – III zaprezentowali 

godzinny piękny i wzruszający program 

patriotyczny  pt. „W hołdzie dla Niepodległej”. 

W roku obchodów 100. lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości oraz z racji minionych 

rocznic i świąt majowych Dzieci z 

najmłodszych klas chciały oddać hołd Tej, która 

nie zginęła, Tej, która przed stu laty odzyskała 

wolność - czyli naszej ukochanej Ojczyźnie. 

Przed południem w uroczystej akademii wzięli 

udział uczniowie i nauczyciele naszego Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego, a po południu 

zaproszeni goście oraz mieszkańcy 

Domaszkowa i okolic. Występujący recytowali 

wzruszające wiersze, śpiewali głębokie w treśći 

piosenki, oraz zatańczyli poloneza i taniec flag. 

Ten ostatni wywołał szczególny  zachwyt, a z 

niejednych oczu popłynęła łezka… Mamy 

nadzieję, że ta niecodzienna lekcja historii 

wyzwoliła w wielu sercach zarówno dzieci, 

młodzieży jak i dorosłych głębokie uczucia 

miłości i szacunku do naszego kraju i polskich 

bohaterów, którzy walczyli o niepodległość i 

oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnym 

kraju. Zapewne wszyscy poczuli wielką dumę z 

faktu bycia Polakiem. Na zakończenie 

uroczystej akademii uczniowie oraz inni 

oglądający otrzymali na pamiątkę zakładkę do 

książki ze słowami hymnu państwowego oraz z 

hasłami związanymi Jubileuszem Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. 

 

 

 

 



SPOTKANIE Z PANIĄ 

POLICJANTKĄ W 

PRZEDSZKOLU 

  

      15.05.2018 r. w naszym przedszkolu pojawił 

się kolejny ważny gość- nadkomisarz Pani 

Łucja Szkwarek z Komisariatu Policji w 

Bystrzycy Kłodzkiej, której towarzyszył 

Komisarz Lew. Tematem spotkania było 

utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego. 

Pani policjant w formie praktycznej 

przypomniała podstawowe zasady zachowania 

się podczas przechodzenia przez jezdnię i 

noszenia odblasków po zmroku.  

 

 

 

Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły 

pani policjant podziękowanie i uścisnęły łapę 

Komisarza Lwa. 

 

KONCERT W SZKOLE 

MUZYCZNEJ 

      24 kwietnia 2018 roku gościliśmy 

w Państwowej Szkole Muzycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej. W bardzo przyjaznej i 

miłej atmosferze uczestniczyliśmy w 

koncercie młodych talentów.  Pięknych 

doznań  artystycznych dostarczyli nam 

zarówno uczniowie jak i nauczyciele 

podczas wykonywania utworów 

muzycznych na różnych instrumentach. 

 

Wśród wykonawców  były nasze 

wspólne uczennice: Maja Nicoś i Julia 

Procyk, które doskonale zagrały swoje 

utwory na skrzypce i fortepian. 

 

 
 

Później wędrowaliśmy z klasy do 

klasy i mogliśmy, pod okiem mistrzów 

próbować gry na każdym instrumencie. 

Rozpaliło to iskrę fascynacji,  



zainteresowania i chęci nauki gry na 

wymarzonych instrumentach w niejednej 

malej główce ucznia. 

Dziękujemy za gościnę i czekamy na 

kolejne koncerty. 

 

WIZYTA BARTNIKA 

 

08.05.2018 r. dzieci z naszego 

przedszkola w Domaszkowie gościły Pana 

Konrada Zarembę - bartnika z Nadleśnictwa 

Międzylesie. Było to ciekawe wydarzenie dla 

przedszkolaków,  które dowiedziały się wiele o 

pszczołach, ulach i środowisku w którym żyją. 

Na pytanie gościa "co robią pszczoły?", dzieci 

zgodnie odpowiedziały, że "żądlą". 

To jednak nie jedyne zajęcie tych pożytecznych 

owadów. Dzieci usłyszały, że pszczoły są 

bardzo ważne dla ludzi, bo produkują miód, 

zapylają rośliny i gdyby nie one, nie byłoby 

nasion, owoców i tak pięknych roślin wokół 

nas. 

Bardzo dziękujemy za wizytę! 

 

 

 

 

  

 

VI MIĘDZYGMINNY 

KONKURS CZYTELNICZY 

„Z BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ” 

 

 

 



 

 

 9 maja 2018 r. w bibliotece szkolnej 

Samorządowej Szkoły Podstawowej   

w Międzylesiu odbył się, w ramach obchodów 

„Dni Europejskich”, VI Międzygminny 

Konkurs kl. IV „Z baśnią przez Europę”. W 

konkursie wzięło udział 9 uczniów,  

(najlepszych w etapie szkolnym) z SSP w 

Domaszkowie, Szkoły Podstawowej w 

Wilkanowie i z SSP w Międzylesiu.  

 

 

Naszą szkołę reprezentowali: Lena Smoleń z kl. 

IV c, Aleksandra Mokrzyńska z kl. IV a i 

Tymoteusz Prekiel z kl. IV b. Uczestnicy 

rozwiązywali 5 zadań  zamkniętych o różnym 

stopniu  trudności oraz odpowiadali ustnie na 

pięć wybranych  pytań dotyczących znajomości 

treści baśni najsłynniejszych baśniopisarzy, H. 

Ch. Andersena, braci Grimm i Ch. Perraulta i 

baśniopisarzy polskich. Poziom wiedzy 

uczestników konkursu był bardzo wysoki, a 

różnice punktowe za poszczególne zadania 

niewielkie. 

W konkursie zwyciężyła Milena 

Ziemianek z SSP w Domaszkowie, drugie 

miejsce zajęła Lena Smoleń z kl. IV c z SSP w 

Międzylesiu, a miejsce trzecie przypadło, po 

dogrywce, Aleksandrze Mokrzyńskiej z kl. IV a 

z SSP w Międzylesiu.  

Laureaci  i wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. 

 

„KORONA MIĘDZYLESIA” Z 

METĄ W (ZA)GAJNIKU… 

 

…sobotni ranek 19 maja 2018. Na parkingu 

przy stawach w Szklarni od 9.15 zbierają się 

uczestnicy II etapu tegorocznego sezonu 

„Korony Międzylesia”. Uzbierała się nas 19-tka 

gotowa do pokonania trasy o długości 6,3 km z 

różnicą wzniesień 35 m.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Dotarcie do mety na ostatnim centymetrze 

asfaltu w Gajniku wymagało pewnego wysiłku, 

ale każdy radośnie przekroczył jej trawiastą 

linię dopingowany przez tych, którzy dotarli tu 

wcześniej. Zmęczenie towarzyszące wspinaniu 

się na szczyt jest nieodłącznym elementem tej 

radości, którą uczestnicy czerpią z udziału w 

naszej imprezie rowerowej i ze spotkania w 

wyjątkowym gronie osób stawiających na 

aktywność ruchową i kochających rower. Tu 

każdy nowy uczestnik witany jest z otwartymi 

ramionami i poczuje, jakby był z nami od 

zawsze. Majowy etap był 37. od początku 

trwania imprezy, a do chwili obecnej 

przynajmniej raz wzięło w niej udział 81osób. 

Końcową część imprezy rozpoczęto od 

podziękowań dla współorganizatorów: p. Marii 

Zadorożnej – Biuro Imprezy, Bogusława 

Zadorożnego – sędziego, Stanisława Szury – 

ratownika. Następnie każdy uczestnik otrzymał 

paszport z nowo wpisanym wynikiem. 

Najkrótszy czas przejazdu 09’03’’ tym razem 

wykręcił Daniel Wiśniewski.   

Wkrótce kolejne imprezy rowerowe: 

09 czerwca 2018 r. Up Hill Cup IX Czasówka 

Autostradą Sudecką Międzylesie – 

Gniewoszów organizowana w ramach XXIV 

Dni Międzylesia. Biuro imprezy na ul. Lipowej 

czynne od 9.45. Start pierwszego uczestnika 

11.01. 

23 czerwca 2018 r. III etap „Korony 

Międzylesia” Międzylesie – Szklarnia.  Do 

pokonania 5,6 km oraz 100 m. różnicy 

wzniesień. Start – parking na ul. Granicznej. 

Meta – przedostatni dom w Szklarni. Biuro 

imprezy czynne od 9.15.  

 

11.04.2018R ODBYŁ SIĘ 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ                              

DOMASZKÓW CUP 

 

W turnieju wzieło udział 8 drużyn: 

4 drużyny ze szkół podstawowych  

 1. SP  w Domaszkowie 

2  SP w Międzylesiu 

3. SP w Bystrzycy Kłodzkiej (drużyna A) 

4. SP w Bystrzycy Kłodzkiej (drużyna B) 

 4 drużyny z klas gimnazjualnych: 

 1.  SP Domaszków 

2. SP Międzylesie 



3. SP z Bystrzycy Kłodzkiej ( Klasa III b) 

4. SP z Bystrzycy Kłodzkiej ( Klasa II c ) 

 WYNIKI ZAWODÓW 

 Szkoły Podstawowe 

 1m - SP w Bystrzycy Kłodzkiej ( drużyna 

A) 

2m - SP w Międzylesiu 

3m - SP w Bystrzycy Kłodzkiej ( drużyna 

B) 

4m - SP w Domaszkowie 

 Klasy gimnazjalne: 

 1m -  Bystrzyca Kłodzka ( klasa IIIb) 

2m -  Bystrzyca Kłodzka ( klasa IIc) 

3m -  Międzylesie 

4m – Domaszków 

 

Gratulujemy ! 
 

 

 

INFORMACJE Z 

PINGPONGOWEJ ŁĄCZKI… 

 

 

27 kwietnia 2018 rozegrany został 

turniej tenisa stołowego z okazji zakończenia 

sezonu. 

Udział w nim  wzięło 15. zawodników 

trenujących cały rok : 

Piotr Marchewka, Oliwia Neter, Krzysztof 

Sobota, Katarzyna Suława, Bartosz Bzowy, 

Milena Furtak, Kornelia Kowal, Maja 

Afrykańska, Zofia Kyś, Maja Śmiech, Amelka 

Bańkowska, Jagoda Daum, Marta Filińska, 

Dominik Sierechan, Tymek Prekiel i Tobiasz 

Prekiel 

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i 

nagrody. Głównym sponsorem był Piotr 

Marchewka Etatowy Członek Zarządu Powiatu.  

Dopisali  rodziców zawodników, których wielu 

pojawiło się na turnieju. Nagrody wręczali 

burmistrz Tomasz Korczak, prezes MLKS 

Sudety Jerzy Błażejewski, oraz dyrektor  

Ryszard Bodnar, który był również fundatorem 

nagród. 

***** 

Tradycyjnie 1 maja rozegrany został już  

IX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Do 

rywalizacji o piękne puchary stanęło  21 

zawodniczek i zawodników z Bystrzycy, 

Krosnowic, Nowej Rudy, Kralik, Mistrowic 

(Czechy) oraz oczywiście Międzylesia. Poziom 

turnieju był bardzo wysoki a mecze 

wyrównane.  

1 miejsce wywalczył  Radosław 

Wiśniewski, 2  był Grzegorz Wojtaszek, a na 

najniższym stopniu „pudła” stanął  Bartosz 

Jurkiewicz. 

Najmłodszym zawodnikiem została 

Milena Furtak, a najstarszym zawodnikiem 

okazał się  Paweł Luty. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali piękne puchary 

sponsorowane przez Burmistrza Tomasza 

Korczaka. 

 

***** 

 

W dniu 13.05.2018 rozegrany został 9 

GRAND PRIX POLSKI weteranów w tenisie 

stołowym w Wałbrzychu. Doskonały występ 

zanotował Bogusław Zadorożny zajmując 7 

miejsce w kategorii 65 do 69 lat, a tym samym 

uzyskał prawo startu w Mistrzostwach Polski, 



które odbędą się w dniach od 1-3 czerwca w 

Iławie.  

 

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

 

 

W dniu 27 kwietnia po długiej 

 i ciężkiej chorobie zmarła moja 

mama Filomena Anna Korczak 

Wszystkim którzy byli z Nią w czasie 

choroby i Wszystkim, którzy wzięli 

udział w pogrzebie, składam 

serdecznie podziękowania. 

 

Tomasz Korczak 

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

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka „EMAUS” 

(dawna szkoła) w każdy wtorek o godzinie 

18.00 odbywają się spotkania Grupy 

Mityngowej AA „Wsparcie”, służącej pomocą 

osobom z problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), 

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione, a także członków rodzin 

osób uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*04.06.2018*18.06.2018* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu 

1 czerwca 2018 r. 

Dzień Dziecka 
pod hasłem 

„Śladami dawnych zawodów” 
Obowiązuje przebranie rzemieślnicze lub ludowe: szewc, piekarz,  stolarz, 

rolnik,  tkaczka ,  praczka, chłopka, kowal ,  kupiec,  garncarz, malarz,  zdun, 

góral,  krakowianka,  …  

   

    
 
Przebieg imprezy:  

•  900 - barwny przemarsz dzieci ulicami miasta  

•  gry, konkursy, zabawy 

•  zjeżdżalnia, bańki mydlane  

•  kiełbaska z grilla, lody, wata cukrowa, słodycze i napoje  

• 1000 – warsztaty ceramiki dla dzieci 

w zamku Międzylesie:  

- lepienie z gliny, tworzenie figurek  

- kręcenie na kole garncarskim  

ZAPRASZAMY 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 


