
2 

 



3 

 

ROZMOWA Z  

CZŁONKINIAMI ZESPOŁU „AKADEMIA RUCHU” Z GOWOROWA 

Paniami : Beatą Lech, Małgorzatą Płaziak, Dorotą Bielecką Baran, 

Izabelą Kulbaką, Anną Krzewiną, Beatą Kajdanowicz, Anną Porzyńską, 
Grażyną Jesionowską i Violettą Przybylską 

 

 

 

 

Wspaniałe, gorące nowości, piękne dojrzałe kobiety i mocne, taneczne rytmy. Od niemal 

6. lat tworzycie Panie w małym Goworowie coraz szerzej znaną Akademię Ruchu. Gdzie 

się nie pojawicie ze swoimi tańcami, wzbudzacie duże zainteresowanie. Skąd pomysł na 

taki zespół i która z Pań była jego matką?  

 

ARG- nie ma u nas jednej matki, raczej wszystkie nimi jesteśmy. Wpadłyśmy na 

pomysł spontanicznie, tak to z nami już jest: jedna powie słowo, druga dopowie i płynie 

samo. Nasze początki to 2013 rok i taniec, z którym chciałyśmy się pokazać z okazji  

10 – lecia działalności, czyli wspólnych ćwiczeń i innych wiejskich  

aktywności, nie spodziewałyśmy się wtedy, że tak się to rozwinie.  
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Jakie zawody Panie reprezentujecie ? 

 

Są wśród nas nauczycielki, pielęgniarka, rolniczki, właścicielki sklepów, 

sprzedawczynie,  pracownice MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej – a jeszcze bardziej różnorodne 

są nasze zainteresowania poza zawodową działalnością, ponieważ znajdujemy czas min: na 

taniec, sport i działalność społeczną.  

 

Co było pierwszym zadaniem, które Panie przed sobą postawiły ?  

 

Przede wszystkim Akademia Ruchu była i jest związana z Goworowem, ponieważ tu 

się spotykamy, ćwiczymy.  Działamy wielozadaniowo, jak wszystkie kobiety i jednocześnie 

przygotowywałyśmy się do występów i do konkursu, w którym startował Goworów,  na 

Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską w 2013 roku. Występowałyśmy przed komisją konkursową 

i przy okazji odebrania nagrody, ponieważ Goworów zwyciężył.  
 

 

 

Jak się zmieniał się przez lata repertuar ? 

 

Nasz zmienny repertuar nie wynika z czasu jaki upłynął, raczej z naszej odmienności. 

Ponieważ jesteśmy różne ze swoimi upodobaniami nie tylko muzycznymi jak i energią, to 

właśnie owocuje taką mieszanką stylów i tańców. Mamy wciąż dużo pomysłów i realizujemy 

je stopniowo.  
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Czy macie swoje ulubione tańce, a jeśli tak, to jakie? Czy są one ulubionymi tak po 

prostu, czy może z jakiegoś istotnego powodu, nie wiem: sentyment, inne czucie, 

skojarzenie z czymś ?  

 

Nasze tańce tworzymy wszystkie razem, jest to swego rodzaju burza energetyczna. 

Zaczynamy od muzyki, która nas zainspiruje. Kiedy pracujemy, każda ma jakiś pomysł, 

próbujemy go, czy każdej pasuje, dokładamy kolejne kroki, w zamyśle mając już stroje, 

dlatego każdy z naszych tańców to inne wspomnienie, z każdym jesteśmy połączone. Dlatego 

też nie jest łatwo wybrać ten jeden ulubiony.  

W zeszłym roku zorganizowałyśmy sobie spotkanie na sali w Goworowie, na którym 

oglądałyśmy nasze wcześniejsze próby na filmikach i zdjęciach. Ponieważ na początku naszej 

działalności nie miałyśmy jeszcze luster na sali i wszystkie próby, czyli to co wymyślałyśmy, 

nagrywałyśmy, żeby zobaczyć jak wygląda. Filmików było dużo, nie wszystkie udane, więc 

miałyśmy niezwykły, zabawny wieczór wspomnień. Sięgając wstecz, również nie możemy 

wybrać jednego ulubionego.  

 

Nazwa waszego zespołu może być rozumiana na wiele sposobów. Co oznacza ona dla 

was ? I skąd się wzięła ? 

 

Przeszła w głosowaniu, jedna podała pomysł, druga dopowiedziała itd… Kto wie 

może dzisiaj wymyśliłybyśmy inną? Teraz się już zżyłyśmy ze sobą i z nazwą. Czujemy, że 

skrywa w sobie potencjał do rozwoju, bo ruch rozumiemy w kategoriach możliwości 

działania, nie tylko ukierunkowanej na taniec. 

Która z Pań dowodzi zespołem i jak to jest przewodzić grupą samych kobiet ? 

 

  Nie mamy w zespole kierowniczki, tak jak choreografki, czy projektantki strojów i to 

jest naszym sukcesem, że wszystko robimy RAZEM. Kobiety potrafią się zjednoczyć mimo 

różnic, skupiamy się na tym co nas łączy, a nie na tym co nas dzieli. Grupa samych kobiet 

świetnie się ze sobą czuje, dogaduje i przede wszystkim przyjaźni.  

 

Czy Panie tańczące w zespole miały za sobą jakieś doświadczenie taneczne ? 

 

Tak, jedna z nas tańczyła krótko w zespole „Skalni”, inna prowadzi tańce w kręgu. 

Aerobik, który ćwiczymy przez lata również daje mocne podstawy np. w kondycji fizycznej, 

czy rytmice.  

Czym jest dla was taniec ? 

 

Taniec dla nas to przede wszystkim radość. Każdym występem, czy próbą bawimy się 

tak samo. Taniec nas połączył i sprawił, że nasza znajomość przerodziła się w przyjaźń, bo 

poprzez taniec ludzie się otwierają i młodnieją. Ciało pozamykane czy to ze stresów, czy 

blokad psycho-fizycznych, nie potrafi się poruszać swobodnie.  

Ludzie wstydzą się tańczyć, boją się otworzyć, być spontaniczni. Często to 

zauważamy, kiedy prowadzimy zajęcia integracyjne np. na „Kulturalnych Czwartkach”  

w Bystrzycy Kłodzkiej. Dzieci biegną do tańca od razu są swobodne, dorośli tylko niektórzy, 

przy naszej zachęcie dołączają, ale już podczas nauki, wspólnego tańca, wszyscy zaczynają 

się uśmiechać i dobrze bawić.  
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Zachęcamy do tańca, bo taniec łączy pokolenia i od wieków był nieodłączny ze 

świętowaniem ważnych wydarzeń w społecznościach, np. po dziś dzień jest obecny na 

weselach.  Marzą nam się cykliczne spotkania taneczne dla wszystkich chętnych.  

 

Choreografia opracowywana jest przez jedną z Pań czy tworzycie ją wspólnie ?  

A aranżacja strony muzycznej ? 

 

Cała nasza działalność jest wspólna, oznacza to, że każda z nas ma swój wkład  

w poszukiwania muzycznych aranżacji, tworzenie układów tanecznych, czy projektowanie,  

a często też szycie naszych strojów.  

Jak to jest, że w dobie przepełnionej zajęciami domowymi i powszechnym wypełnianiem 

czasu telewizją i komputerami, są jeszcze Panie chętne ponosić znaczny wysiłek w grupie 

tanecznej ? 

 

Bo to nam dodaje energii!!!  To jest też nasza sztuka, każdej z osobna, jak potrafimy 

cudownie żonglować czasem, by móc się spotkać na treningu, czy pojechać na występy. 

Mamy to szczęście, że dość szybko zorientowałyśmy się co jest w życiu najcenniejsze, czyli 

bliscy, nasze rodziny i przyjaźń.  

Ruch i taniec daje nam niesamowitą możliwość zadbania o kondycję fizyczną,  

a przede wszystkim psychiczną, by poukładać swoje sprawy wg ich prawdziwych wartości. 

To jest ważne co sprawia radość, nie tylko nam, ale ludziom, których nasza energia zaraża. 

 

Czy można powiedzieć że gdy są chęci do działania, to wiek nie gra roli i nigdy nie jest 

za późno, aby rozpocząć coś nowego w swoim życiu ?  

 

Nie tylko można, ale i trzeba tak mówić, a nawet głosić wszem i wobec. Tylko my 

same, i my sami, każdy osobno pracuje na swoją przyszłość. Mamy tu na myśli szeroko 

rozumianą aktywność, nie tylko ruchową, jak sport i taniec, ale również społeczną 

działalność, umiejętność spoglądania na sprawy i ludzi z szacunkiem, tak aby jednoczyć nie 

dzielić. My jesteśmy nastawione pozytywnie do ludzi i wydarzeń, może dlatego nam tak 

kibicują. 

 

Mimo wszystkich osiągnięć zespołowi chyba potrzebny jest dopływ nowych sił.  

Jak z tym jest ? 

 

Siły nam nie brakuje, zwłaszcza, kiedy jesteśmy razem, natomiast przy okazji każdego 

występu zapraszamy wszystkich chętnych do zespołu. Już teraz mamy kolejne dwie tancerki, 

czekamy również na odważnych mężczyzn, którym taniec jest bliski. Już jesteśmy w trakcie 

organizowania kolejnych warsztatów tanecznych, na których będziemy się uczyć czegoś 

nowego, tym razem tańce góralskie,  nie tylko dla ARG.  

U nas wszystko idzie wielotorowo, wielowarstwowo, jak to u kobiet np. po jednym  

z ostatnich występów, podeszła do nas młoda kobieta i przestawiła się jako instruktorka 

baletu i tańca jazzowego. Zaproponowała nam warsztaty, bo tak zachwyciła ją radość z jaką 

tańczymy, a my z chęcią się zgodzimy.  
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Prawie na sam koniec informacja z tzw. „mediów  

społecznościowych”(https://www.facebook.com/akademiaruchu.goworow/notifications/) 

Jesteście Panie po precastingu do 11. edycji programu telewizyjnego „Mam Talent”. 

Moim zdaniem udział w finale pewny, a co Panie na ten temat ? 
 

Jesteśmy po precastingu we Wrocławiu i castingu w Katowicach i naprawdę nic nie 

wiemy. Niebawem wyruszamy do Warszawy, tam będziemy wiedziały czy przeszłyśmy dalej 

czy nie. Telewizja rządzi się swoimi prawami, a my czy przejdziemy dalej czy nie, będziemy 

nadal czerpać radość z tego co robimy.   

Najpiękniejsze dla nas jest wsparcie naszych bliskich i znajomych, o czym mogłyśmy 

się przekonać po powrocie z Katowic. W Goworowie w nocy, czekali na nas strażacy  

z rozświetlonym wozem strażackim, wraz z mieszkańcami wsi, przywitali nas strugami 

szampana, byłyśmy wszystkie ogromnie poruszone.  

  Udział w programie  wiąże się również z dużym zainteresowaniem nie tylko 

mieszkańców naszej gminy. Ludzie pytają nas w sklepach, na ulicy,  wszyscy trzymają 

kciuki, to jest bardzo miłe.  
 

Jakie macie Panie plany na przyszłość ? 

 

Plany i pomysły mnożymy przy okazji każdego spotkania. Byleby czasu starczyło. 

Mamy marzenia o wspólnej działalności na szerszą skalę i nie dotyczy to tylko tanecznych 

występów. W tym roku miałyśmy swój debiut na weselnych oczepinach, gościom się bardzo 

spodobało, ponoć filmik z naszego tańca poszedł w świat, kto wie jak się temat rozwinie.  

I – na koniec, gdzie najbliższe występy ? 

 

Najbliższe występy mamy na „Kulturalnych Czwartkach” w Bystrzycy Kłodzkiej, 12 

lipca gdzie również będziemy prowadziły tańce w kręgu, oraz 30 sierpnia, na zakończenie 

lata. Jeszcze w lipcu jedziemy na festyn do Krosnowic, oraz oczywiście będziemy na 

Dożynkach Gminnych. Niestety część z nas wyrusza na wakacje, inne pracują i nie jesteśmy 

w stanie odpowiedzieć na wszystkie zaproszenia, bo np. w ten konkretny termin mogą jechać 

tylko dwie.  Informacje o zajęciach na sali, występach, czy relacjach z tych ostatnich, 

zamieszczamy na naszej stronie na Facebooku: Akademia Ruchu Goworów.  

 

Z kronikarskiego obowiązku dodać muszę z przyjemnością iż Akademię Ruchu 

zasiliły na dzień dzisiejszy Panie : Katarzyna Regulska, Marzena Karp i Anna Balcer. 

Życzymy powodzenia ! 

 

Dziękuję Paniom za rozmowę i życzę Zespołowi dalszego rozwoju i jeszcze 

długich lat istnienia ku chwale Goworowa i naszej pięknej gminy 

 

 

Dziękujemy z serc całych naszych ! 

 

 11 lipca 2018 w Warszawie niestety nie udało się przejść grupie do kolejnego etapu.  

Mimo to „Akademia Ruchu” miło wspomina wyjazdy i występy przed jurorami  

„Mam Talent”. 

 

WIELKIE GRATULACJE!
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29 czerwca 2018 r. odbyła się 

 

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 
 
W proponowanym porządku obrad znalazło się 

podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za rok 2017 

2/ absolutorium dla burmistrza MiG Międzylesie 

za rok 2017 

3/ zmian w budżecie gminy na rok 2018 

4/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie MiG 

Międzylesie 

5/ zasad usytuowania na terenie MiG miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

6/ ustalenia regulaminu określającego wysokość  

i szczegółowe warunki  przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 

niektórych innych składników wynagrodzenia 

Zainteresowanych przebiegiem sesji zapraszamy 

na stronę www.miedzylesie.pl > zakładka BIP > 

zakładka Rada Miejska 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

KOLEJNY REMONT... 

 
9 lipca 2018 r. po przetargu nieograniczonym, 

została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem 

Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST sp.  

z o.o. w Kłodzku na odbudowę odcinka drogi 

zniszczonej nawałnicą powodziową z lipca 2015 r. 

w km 1+463-1+922 – działki nr 80 / 37, 167, 186 

w obrębach Domaszków / Długopole Górne. 

Wartość robót wynosi 273.110,38 zł. 

Termin wykonania robót drogowych – 30 

październik 2018 r. 

 

SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W 

MIĘDZYLESIU 

 
Realizacja zadania pn. “Utworzenie  

i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”, 

współfinansowanego w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 “MALUCH +” 2018. 

Stan prac związanych z realizacją zadania: 

- Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej Samorządowy 

Żłobek w Międzylesiu i nadania jej statutu, 

- wykonano mapę do celów projektowych do 

wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Wartość zadania - 1 750,00 zł, 

- wykonano dokumentację projektowo-

kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. 

Wartość zadania - 33 210,00 zł, 

- podpisano umowę z firmą ABERBUD Adrian 

Bernasiński na wykonanie prac budowlanych 

związanych z adaptacją części pomieszczeń 

szkoły na żłobek. Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć adaptację pomieszczeń szkolnych na 

żłobek do dnia 14.09.2018 r. Wartość pełnego 

zakresu robót - 219 000,00 zł, 

- zakończono procedurę naboru na stanowisko 

Dyrektora Samorządowego Żłobka  

w Międzylesiu. Został wybrany Pan Ryszard 

Bodnar (¼ etatu), 

http://www.miedzylesie.pl/
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Kolejne etapy prac związane z utworzeniem 

żłobka: 

zadania gminy: 

- zakup wyposażenia do placówki, 

- Rada Miejska w Międzylesiu – podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania  

z Samorządowego Żłobka w Międzylesiu. 

- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

zadania dyrektora żłobka: 

- przeprowadzenie naboru na pracowników 

placówki: opiekun 2 ½ etatu, księgowa ¼ etatu, 

- ustalenie Procedury postępowania 

rekrutacyjnego, 

- przeprowadzenie rekrutacji dzieci zgodnie z w/w 

procedurą. 

Rodziców zainteresowanych tą formą usług 

publicznych prosimy o kontakt pod nr 

telefonicznym 74 8 126 327 wew. 28,  

w godz. 8-15. 

SINGLETRACK GLACENSIS –  

PĘTLA ,,OSTOJA” 

Informujemy, że w dniu 04 lipca 2018 r. 

pomiędzy gminą Międzylesie a firmą ,,LucBud” 

Łukasz Pitura z siedzibą w Wałbrzychu została 

podpisana umowa na budowę pętli rowerowej 

typu ,,singletrack” w miejscowości Jodłów. Nasze 

przedsięwzięcie należy do systemu podobnych 

tras, które będą przebiegać przez siedem gmin tj.: 

Bardo, Bystrzycę Kłodzką, gminę Kłodzko, Złoty 

Stok, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój i Międzylesie. 

Merytoryczny nadzór nad całością będzie 

sprawowało Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Kłodzkiej z/s w Kłodzku. Projekt jest 

dofinansowany w 85%  przez Województwo 

Dolnośląskie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020. 

Całość tras będzie przebiegać przez góry 

wchodzące w skład Masywu Śnieżnika i dostarczy 

na pewno wielu niezapomnianych wrażeń. 

Łączna długość naszej pętli wynosić będzie 

14.600 mb i w całości przebiegać będzie przez 

tereny leśne położone w Nadleśnictwie 

Międzylesie. 

 

ZAKUP SKUTERA ŚNIEŻNEGO  

W RAMACH PROJEKTU                          

,,AKTYWNE NARCIARSTWO 

BIEGOWE POGRANICZA                                         

POLSKO – CZESKIEGO” 

W dniu 11 lipca 2018 r. zostało 

rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na zakup 

wielozadaniowego skutera śnieżnego w ramach 

projektu: ,,Aktywne narciarstwo biegowe 

pogranicza polsko – czeskiego” , który jest w 85% 

dotowany z programu dofinansowania 

mikroprojektów Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska 2014 – 2020. 

Skuter będzie służył do przygotowania tras 

narciarskich w sezonie zimowym na terenie naszej 

gminy, co umożliwi zwiększenie aktywności 

sportów zimowych wśród okolicznych 

mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz 

region. 

Nowa trasa o długości 4 km będzie łączyła 

się z podobną trasą po stronie czeskiej  

i stanowić będzie jednolitą całość umożliwiającą 

w pełni korzystanie z walorów turystycznych 

sąsiadujących ze sobą terenów. 

Odbiór sprzętu nastąpi do 20 sierpnia bieżącego 

roku. 

 

DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA 
 

W sobotę 7.07.2018r. strażacy z OSP Międzylesie 

wraz ze strażakami z OSP Długopole Górne 

doskonalili techniki sposobów wykonywania 

dostępu do osób poszkodowanych w pojazdach 

osobowych, obsługi narzędzi hydraulicznych, oraz 

sprzętu będącego na wyposażeniu obu jednostek. 

Nowinką było dla nas działanie na HI-LIFT. 

Dziękujemy za wspólne ćwiczenia, 

zorganizowanie auta do ćwiczeń, miejsca, oraz 

poświęcenie czasu. Oby takich spotkań było jak 

najwięcej. 
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ŚWIĘTO POLICJI 2018 

W dniu 19 lipca br. w Kłodzku odbyły się 

powiatowe obchody Świętą Policji związane  

z 99 rocznicą utworzenia Policji Państwowej. W 

obchodach Święta Policji Powiatu Kłodzkiego 

udział wzięli: przedstawiciele Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, lokalnych 

samorządów, duchowieństwa, przedstawiciele 

służb mundurowych, przedstawiciele Policji 

Czeskiej, przedstawiciele innych instytucji 

współpracujących z Policją powiatu kłodzkiego. 

Uroczysty apel odbył się na dziedzińcu Muzeum 

Ziemi Kłodzkiej. Jak co roku duża grupa 

policjantów z Komendy Powiatowej Policji  

w Kłodzku otrzymała awanse na wyższe stopnie 

policyjne. Ponadto kolejny raz wręczone zostały 

statuetki policji powiatu kłodzkiego. Tym razem, 

za życzliwą współpracę wyróżniony został 

również P. Tomasz Korczak – Burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie. Jest to honorowe 

wyróżnienie osób, które swoją działalnością 

przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa  

w powiecie kłodzkim. Święto Policji Powiatu 

Kłodzkiego było także okazją do wyróżnienia 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 

przez przedstawicieli lokalnych samorządów  

z powiatu kłodzkiego. Z Gminy Międzylesie 

nagrodami rzeczowymi wyróżnieni zostali: asp. 

szt. Arkadiusz Kowalski oraz mł. aspirant 

Marek Ruczaj.  

Nagrody wręczyła Aleksandra Kruk – Sekretarz 

Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

 
 

 

 

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) 

*06.08.2018*20.08.2018* 

POMOC BEZPŁATNA ! 
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PRAKTYCZNY PORTAL 

INFORMACYJNY W ZAKRESIE 

PROCESU INWESTYCYJNO-

BUDOWLANEGO                                                                               

Z MINISTERSTWA INWESTYCJI  

I ROZWOJU 

 
Zapraszamy do zapoznania się z portalem pn: 

budowlaneABC 

Celem portalu jest pokazanie często trudnych 

tematów związanych z budownictwem w sposób 

prosty. Jeżeli szukasz informacji o budowie lub 

remoncie domu w części Praktyczny poradnik 

inwestora znajduje się grafika budynku. Możesz 

na niej znaleźć informacje co trzeba zrobić, aby 

np. wymienić okna lub ocieplić budynek. 

Dzięki przykładom uzupełnionych wniosków 

otrzymasz wsparcie przy rozpoczęciu Twojej 

inwestycji. 

Zachęcamy do skorzystania z tych i wielu innych 

informacji, jakie oferuje portal. 

Link do strony: 

 https://budowlaneabc.gov.pl/ 

 

SEZON KĄPIELOWY W PEŁNI 
 

Na międzyleskim basenie sezon 2018 rozpoczęto 

29 maja i potrwa on do 16 września. Pierwsze 50 

dni zaowocowało przyjęciem 5.500 gości. 

Liczymy, że przed nami jeszcze wiele 

słonecznych i ciepłych dni, które zachęcą do 

kąpieli wodnych i słonecznych mieszkańców 

gminy oraz gmin ościennych, jak i turystów 

odwiedzających nasze strony. Serdecznie 

zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

 

 

 

 

OSTATNI DZWONEK ! 
 

W piątek 22 czerwca w naszej domaszkowskiej 

szkole zabrzmiał ostatni w tym roku dzwonek. 

Podczas uroczystego apelu zakończyliśmy rok 

szkolny i pożegnaliśmy naszych trzecioklasistów-

absolwentów przedostatniego rocznika 

gimnazjum. Wśród kwiatów, uśmiechów  

i piosenek padały słowa wdzięczności skierowane 

do nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. 

 

 
 

 

Absolwenci chcieli, byśmy jak najlepiej ich 

zapamiętali, więc przygotowali kabaret, który  

wprowadził wszystkich w radosny, wakacyjny 

nastrój. Żeby jednak wakacje naprawdę "stały się" 

trzeba było użyć czarów! Wspaniała, dynamiczna 

zgraja czarownic wbiegła na scenę i odtańczyła 

czarodziejski taniec, tak więc wśród grzmotów, 

huków i błyskawic tanecznym krokiem 

rozpoczęliśmy najwspanialszy okres w szkole - 

WAKACJE!  

 

 
 
Życzymy wszystkim gorącego lata, wspaniałych 

przygód i udanego wypoczynku, by  

z nowymi siłami wrócić we wrześniu do szkoły. 

https://budowlaneabc.gov.pl/
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RATUJEMY   POLSKI  CMENTARZ  

W  KOŁOMYI  NA  UKRAINIE 
 

W czasie  tegorocznych  wakacji młodzież  

z Międzylesia  po raz drugi  wzięła udział w akcji 

„Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. 

 

 
 

3 lipca siedmioosobowa  grupa w składzie: 

Klaudia Sługocka, Diana Sługocka, Bernadetta 

Kantor, Weronika Worosz, Elżbieta Pokrywka  

wraz z opiekunką  Ireną Trytek  oraz panem  

Stefanem Kołtowskim z Prudnika wyjechała na 

Ukrainę. Dołączyliśmy do 1500 wolontariuszy, 

którzy po raz dziewiąty wyruszali na  Ukrainę. 

Wspólnie z wolontariuszami z Żórawiny  

i Ścinawki Dolnej udaliśmy się  ponownie  na 

Kresy aby kontynuować akcje porządkowania 

zabytkowego cmentarza  rzymsko-katolickiego  

w Kołomyi, jednej z największych polskich 

nekropolii na Kresach. Akcja miała na celu 

doprowadzenie do godnego  wyglądu  ogromnie 

zaniedbanej i zniszczonej 8,5 ha nekropolii, na 

której spoczywają dawni mieszkańcy miasta. Na 

cmentarzu jest dużo grobów,  grobowców 

zniszczonych i zdewastowanych, o czym świadczą 

świeżo odłupane elementy kamiennych 

pomników. Praca na cmentarzu  pozwoli 

przywrócić pamięć o pochowanych  tam osobach, 

a uporządkowanie terenu wokół  tych  mogił  

pozwoli na odzyskanie właściwego wyglądu  

nekropolii. W tym roku nasza praca przebiegała 

inaczej.  

W związku z tym, że do porządkowania 

cmentarza włączyło się miasto, usunęło zielsko  

i chaszcze, my mogliśmy skupić się na innej 

pracy. Naszym miejscem  pracy był obszar wokół 

pomnika postawionego  Polakom zmarłym   

w latach 1918-1919 w obozie w Kosaczowie, 

gdzie zginęło z powodu chorób, zimna lub zostało 

rozstrzelanych kilka tysięcy polskich działaczy 

niepodległościowych i społecznych. Prace 

polegały na uporządkowaniu terenu, wydobyciu   

z ziemi krzyży i ponowne ich postawienie. 

Odświeżyliśmy także pomnik oraz krzyż. 

Finałowym efektem naszej pracy było ,ponowne 

wkopanie około 40 krzyży, udekorowanie ich 

polskimi symbolami, oddanie czci  zmarłym oraz 

zapalenie zniczy i złożenie wiązanki na płycie 

pamiątkowej pomnika 

 

 
 

Wraz  z nami  pracowali  miejscowi  Polacy   

z  Towarzystwa  Kultury  Polskiej „Pokucie”, oraz 

młodzież i dzieci  z Polskiej Sobotniej Szkoły  im. 

Stanisława Vincenza, a  nad  wszystkim czuwała 

Pani dr Stanisława Kołysenko. 

Podczas pobytu na Ukrainie był także czas na 

rozrywki, poznaliśmy miasto, zwiedziliśmy: 

Muzeum Pisanki, Muzeum Pokucia  

i Huculszczyzny, a w  wolne dni  

zorganizowaliśmy wycieczki nad  wodospad   

w Jaremczy i do Lwowa, gdzie zwiedzaliśmy stare 

centrum miasta, operę, cmentarze: Łyczakowski  

i Orląt Lwowskich. 

Wyjazd na Kresy  jak co roku  dostarczył wielu 

pozytywnych wrażeń i emocji a przede wszystkim  

jest  niezapomnianą lekcją historii uwiecznioną  

na odkrytych  cmentarzach, postumentach   

i pomnikach. To był nasz  wkład w uczczenie 

rocznicy 100 lecia odzyskania  niepodległości 

przez Polskę. 
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Nasz wyjazd był możliwy dzięki Urzędowi Miasta 

i Gminy Międzylesie, oraz ludziom dobrej woli, 

którzy wsparli nas  zakupem narzędzi do pracy, 

zniczy, przyborami szkolnymi (dla dzieci 

sobotniej szkoły) oraz finansami, za które 

mogliśmy kupić dla Polaków  tam mieszkających  

żywność. 

Uważam, że decyzja o wyjeździe była słuszna, 

przywieźliśmy bowiem wspaniałe wspomnienia  

i poczucie  zrobienia  czegoś  dobrego. Mamy 

nadzieję, że za rok wrócimy do Kołomyi i uda 

nam się pozyskać więcej wolontariuszy. 

opiekun i koordynator grupy z Międzylesia 

Irena Trytek 

 

NA REKREACJĘ RUCHOWĄ 

ZAWSZE JEST DOBRY MOMENT 

 
W wakacyjny czas warto znaleźć chwilę na porcję 

ruchu dla zdrowia i poprawy samopoczucia. 

Uczestnicy lokalnych imprez sportowo-

rekreacyjnych dobrze o tym wiedzą i niezależnie 

od warunków pogodowych w nich uczestniczą. Za 

nami dwie imprezy rowerowe : IX Czasówka 

Autostradą Sudecką oraz III etap „Korony 

Międzylesia”, w których dominowała jazda 

rowerem pod górę, a także 69. impreza marszowo-

biegowa „Moja Dwunastka”. 

 

 

Na liście startowej czasówki zapisano 18. 

uczestników w tym dwie kobiety. Od startu do 

mety zawodnikom towarzyszyła wyjątkowo dobra 

pogoda, która wycisnęła z nich „siódme poty”. 

Pierwszy zawodnik wystartował o 11.01, a kolejni 

wyruszali na trasę co minutę. Wyjątkiem było 

czterech zawodników, którzy wyjechali nieco 

później - prosto z morderczego biegu na trasie 

„Parszywej Trzynastki” na morderczą blisko 12 

km trasę z Międzylesia do Gniewoszowa  

o różnicy wzniesień ok. 400 m. Wszyscy do mety 

dotarli swoim własnym tempem i pomimo 

zmęczenia ogromnie zadowoleni. Rywalizacja 

przebiegała w kategoriach OPEN, a wśród 

mężczyzn również w kategoriach wiekowych. 

Najszybszym okazał się, po raz drugi z rzędu, 

broniąc tytułu zwycięzcy Przemysław Furtek  

z Bystrzycy Kłodzkiej, który pokonał trasę  

w 25’51’’. 

Ceremonia wręczenia nagród, odbyła się na polu 

biwakowym, a rowerzyści zapełnili międzyleską 

scenę. Wstępem do dekoracji rowerzystów było 

nagrodzenie biegaczy Dominika Smolenia, 

Grzegorza Smolenia oraz Rafała Majewskiego, 

którzy w dniu dzisiejszym nie tylko zaliczyli 

duathlon, ale w obu odrębnych zawodach 

osiągnęli świetne wyniki. Następnie nagrodzeni 

dyplomami, pamiątkowymi medalami oraz 

sportowymi skarpetkami zostali wszyscy 

uczestnicy. Nagrodzono także zwycięzców  

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Szczególną uwagę poświęcono zdobywcom I, II  

i III miejsca w kategorii OPEN. Zdobywcy 

pierwszego miejsca otrzymali puchary. Najlepsi 

złote, srebrne i brązowe medale oraz nagrody 

pieniężne ufundowane przez Bank Spółdzielczy  

w Kłodzku.  

Wszyscy zawodnicy odebrali zasłużone gratulacje 

od Burmistrza Międzylesia oraz Prezesa MLKS 

Sudety. Organizację imprezy wspomogli: Urząd 

Miasta i Gminy w Międzylesiu, OSP Międzylesie, 

OSP Roztoki, Maria Zadorożna, Katarzyna 

Bernasińska, Agnieszka Mizerska, obsługujące 

Biuro Zawodów, Zbigniew Kania – sędzia główny  

i Grzegorz Rycombel - starter. 
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Zupełnie odmienna pogoda towarzyszyła 15. 

uczestnikom III etapu „Korony” z Międzylesia do 

Szklarni, który wyruszył 23 czerwca 2018 r. Wraz 

z nadejściem lata zrobiło się bardzo zimno  

i wietrznie, ale na szczęście na czas imprezy 

przestał padać deszcz. W tej zimnej pogodzie  

z przyjemnością jechało się pod górę, do mety 

usytuowanej przy gościnnym domostwie 

Agnieszki i Rafała. Z jeszcze większą 

przyjemnością ogrzewaliśmy się przy ognisku, 

piekliśmy na nim kiełbaski, a rozmowom nie było 

końca. Gospodarze przygotowali wspaniały bufet 

- niestety ziemniaczki trochę za długo przebywały 

w ognisku, ale ciasta domowej roboty – extraklasa 

! Nie zapomnimy o mięsku z rusztu oraz różnych 

do niego dodatkach. W trakcie biesiady znalazł się 

czas na wręczenie Paszportów „KM” 

wzbogaconych o nowe wyniki. Pojawiła się także 

nowa rodzinka, próbująca swych sił w jeździe  

z rowerową przyczepką, wiozącą najmłodszą 

uczestniczką Karinę, która tym samym 

zdetronizowała najmłodszą do tej pory Nataszę. 

Najkrótszym czasem przejazdu może pochwalić 

się Jakub Karmelita 09’46’’. Ponadto miejsce na 

tzw. podium zajęli Dominik Smoleń 10’19’’ oraz 

Daniel Wiśniewski 12’28’’, ale tak naprawdę 

szczyt wzniesienia jest pierwszym stopniem 

podium dla każdego, kto dotarł do mety. 

 

„Moja Dwunastka”, podczas której i chodzimy,  

i maszerujemy, i biegamy w sierpniu będzie 

obchodzić siedemdziesiątkę, a jak na jubilatkę 

przystało od najbliższego spotkania 4 sierpnia 

2018 r. dodajemy do nazwy „+” i wydłużamy czas 

trwania do 2x12 minut. Na spotkania w miłym 

gronie i ze sportem w tle warto poświęcić więcej 

czasu – zgodnie orzekło 10 uczestników lipcowej 

„Dwunastki”. 

Organizatorem imprez jest Klub Sportowy Sudety 

Międzylesie wspomagany przez wolontariuszy, 

których pracę koordynują Komandor imprez 

Katarzyna Grzybowska-Kania oraz Prezes 

„Sudetów” Jerzy Błażejewski. 

Drodzy uczestnicy. Cieszymy się z każdego 

Waszego miłego słowa, z Waszego 

zaangażowania oraz z faktu, że jesteście, a dzięki 

Wam nasze imprezy trwają i rozwijają się. 

Wszystkich, którzy chcieliby oddawać się 

aktywnemu wypoczynkowi razem z nami 

serdecznie zapraszamy. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

MLKS „Sudety” 

 

FESTYN Z TURNIEJEM SZÓSTEK 

PIŁKARSKICH                                   

DZIECI I JUNIORÓW 

W dniach 23-24.06.2018 w Roztokach odbył się 

festyn z turniejem szóstek piłkarskich dzieci  

i juniorów. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

którzy organizowali lub pomagali własną pracą 

bądź w każdy inny sposób wsparli festyn 

połączony z turniejem szóstek piłkarskich. 

Festyny przemijają- życzliwość i umiejętność 

współpracyspozostają.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2003199089693031.1073741991.648330698513217&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2003199089693031.1073741991.648330698513217&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2003199089693031.1073741991.648330698513217&type=3
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Poniżej wyniki zmagań młodych sportowców 

Sobota- rocznik 2003 i młodsi 
1 miejsce Zieloni Roztoki 

2 Śnieżnik Domaszków  

3 Fc Ponalewce 

4 Fc Międzylesie  

5 Kinder Mafia 

Najlepszy zawodnik - Kacper Fąfara  

Najlepszy strzelec- Kamil Zarówny 

Najlepszy bramkarz - Kamil Czarkowski 

Niedziela- rocznik 1999-2002 
1 miejsce Zieloni Roztoki 

2 Pławnica Kolano Węża  

3 Domaszków United 

4 Międzylesie Gumisie 

5 Dynamo Betlejem 

Nalepszy bramkarz- Slawomir Ratuszniak 

Najlepszy strzelec -Sebastian Koczergo 

Najlepszy zawodnik - Oliwier Machnik 

Dziękujemy za emocje, gratulujemy piłkarkom  

i piłkarzom ambicji i rosnących sportowych 

umiejętności 

 

Szczególne  podziękowania dla firmy PORR, 

która była nie tylko sponsorem festynu, ale także 

byli organizatorami konkursu dla dzieci  

i młodzieży pt. “ PORR-a na ekologię” .  

 

UROCZYSTOŚCI  ZWIĄZANE    

Z  OBCHODAMI  70 – LECIA  

POWSTANIA  LUDOWEGO  KLUBU  

SPORTOWEGO                                        

“ŚNIEŻNIK”  DOMASZKÓW                                                                                     

w dniach 30 czerwca   i  01 lipca 2018 r. 
Rozpoczęcie  obchodów   nastąpiło  w dniu  

30.06.2018 r.  na  boisku sportowym   

w  Domaszkowie  przy  ul. Międzyleskiej    

 o godz. 13.00  “Turniejem  Młodzieżowej  Piłki  

Nożnej”. 

Udział  w rozgrywkach odbywał się w czterech 

kategoriach, w ŻAKACH udział wzięły zespoły “ 

Sparta” - Stary Waliszów, 

UKS “ Orle “ Międzylesia, Śnieżnik Domaszków. 

W tej kategorii nie  liczyły się wyniki  tylko 

rywalizacja i  współzawodnictwo. 

W ORLIKACH udział wzięły drużyny:  Orlęta - 

Krosnowice, Sparta - Stary Waliszów,  UKS - 

Orle Międzylesie, Igliczna - Wilkanów oraz  LZS  

Śnieżnik Domaszków. 

 

 
 

Miejsca : 

1. Sparta Stary Waliszów 

2 Orlęta Krosnowice 

3 Orle Międzylesie. 

4.Igliczna Wilkanów 

5. Śnieżnik Domaszków 

W MŁODZIAKACH rywalizowały Orlęta 

Międzylesie, Sudety Międzylesie oraz Śnieżnik 

Domaszków 

Miejsca : 

1. Sudety Międzylesie 

2. Orlęta Krosnowice 

3  Śnieżnik Domaszków 
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W TRAMPKARZACH udział wzięli Orlęta 

Krosnowice, Zieloni Roztoki oraz Śnieżnik 

Domaszków 

Miejsca : 

1 Śnieżnik Domaszków 

2. Zieloni Roztoki 

3. Orlęta Krosnowice 

Wieczorem od  godz 19:00 do 2:00 w nocy odbyła 

się zabawa dla wszystkich zawodników, działaczy 

oraz zaproszonych gości. 

Drugi  dzień obchodów  w dniu   1 lipca 2018 r  

rozpoczęto uroczystą   Mszą Świętą  o godz.8.00 

w  Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja  w 

Domaszkowie. O godz. 9.15 nastąpiło odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej  z okazji  powstania  

i  działalności Klubu Sportowego LZS Śnieżnik 

Domaszków. 

 

 
 

Po poświęceniu tablicy  pamiątkowej dokonano 

odznaczeń  zasłużonych działaczy  sportu  

odznaką Złotą  Krajowego Zrzeszenia  LZS.  

Wyróżnieni zostali : 

Tomasz Korczak- burmistrz Międzylesia, 

Szczepański Józef- najstarszy mieszkaniec 

Domaszkowa, założyciel i działacz Klubu LZS 

“Śnieżnik” Domaszków, Mendel Władysław- 

długoletni mieszkaniec Domaszkowa, działacz, 

społecznik, obecnie Prezes Klubu Sportowego 

LZS “Śnieżnik” Domaszków. 

Odznaką  Dolnośląskiego  Zrzeszenia LZS 

wyróżnieni zostali : 

Sylwester  Mendel - złota odznaka,  

Artur  Jadwisieńczak - srebrna odznaka,  

Andrzej Mikołajczyk - brązowa odznaka 

 

 

W  tym dniu odbył się turniej o puchar  

burmistrza, w którym wzięły udział 4 zespoły  

i rywalizowały w jednej grupie. 

 

Miejsca : 

1. Tessa Bystrzyca Kłodzka 

2. Śnieżnik Domaszków 

3. Sudety Międzylesie 

4. Zieloni Roztoki 

 

 

 
 

XXVI TURNIEJ PIŁKARSKI O 

PUCHAR KRZYSZTOFA 
 

 W dniu 8 lipca 2018 r. na stadionie  

im. A. Skowrona odbył się XXVI Turniej 

Piłkarski o Puchar Krzysztofa. W turnieju wzięły 

udział drużyny:  

1. “Przedborowianka” z Przedborowa 

2. “ Sokół” Smolec Wrocław 

3. “Zawisza” Dolsk 

4. “Muchobór” Wrocław 

5. “Śnieżnik” Domaszków 

6. “Sudety” Międzylesie 

 Przy pięknej słonecznej pogodzie i sporym 

zainteresowaniu publiczności rozegrano 10 

meczów turnieju. Sędziami turnieju byli : 

Edward Klak, Marcin Hryc i Kazimierz Tomaka. 

 Zwycięzcą XXVI Turnieju po raz trzeci  

z rzędu została drużyna “Śnieżnik” Domaszków. 

W ten sposób drużyna “Śnieżnika” zdobyła 

“Puchar Przechodni Krzysztofa” na własność. 

Kolejne miejsca w XXVI Turnieju zdobyły 

drużyny: 2. “Sudety Międzylesie”, 3. “Muchobór” 

Wrocław, 4.”Zawisza” Dolsk, 5. “Sokół” Smolec 

Wrocław, 6. “Przedborowianka” Przedborów. 
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W turnieju wyłoniono: 

1. najlepszego bramkarza- został nim Jan Mucha  

z “Muchoboru” Wrocław 

2. króla strzelców turnieju- został nim Kamil 

Brocki ze “Śnieżnika” Domaszków 

3. zawodnikiem “fair play” XXVI turnieju został 

Adrian Gościniak z “Zawiszy” Dolsk 

 Organizator i sponsor turnieju Krzysztof 

Dudek nie zapomniał o kibicach. 

Najwierniejszymi kibicami zostali: Janina Stępak, 

Władysław Pokrątka oraz uczeń Jakub Wojtysiak.  

 Do organizacji i przeprowadzenia XXVI 

Turnieju Piłkarskiego o Puchar Krzysztofa 

przyczynili się: Władysława Dudek, Agata 

Ziental, Monika Nowatorska, Natalka 

Nowatorska, Maria Zadorożna, Urszula Szura, 

Zenobia Dudek, Bogusław Zadorożny, Krzysztof 

Dudek, Raul Dudek, Teresa Sobierska, Krzysztof 

Jasek, Marek Jasiński oraz UMiG Międzylesie  

i MLKS “Sudety”. Wszystkim osobom  

i instytucjom organizator turnieju serdecznie 

dziękuje. 

 

KSIĄDZ DZIEKAN FUNDUJE 

KOLEJNY JUŻ PUCHAR... 
        W dniu  15 lipca 2018 r  na  stadionie   

sportowym  im. Andrzeja Skowrona   

w  Międzylesiu przy ul. Kościelnej   odbył  się  

turniej   piłki   nożnej o “Puchar ks. Dziekana” 

Rozpoczęcie turnieju  nastąpiło o godz. 12.00  

uroczystą   mszą  świętą  polową. Uczestniczyły  

dwie  drużyny :  klub  sportowy  Polanica  Zdrój  

i Ludowy Zespół  Sportowy  “Śnieżnik”  

Domaszków. 

 

Zwyciężyła  Polanica Zdrój wynikiem 2 : 1  

Drużyny  otrzymały   puchary   i  dyplomy,  oraz   

nagrody   indywidualne  dla  najlepszych   

zawodników:  króla  strzelców, najlepszego 

bramkarza i nagrodę  fair – play.  

Turniej  sędziowali:  Marek  Jasiński,  Krzysztof  

Dudek i Marcin  Hryc. Sędziowie  

zostali  również  wyróżnieni i  nagrodzeni.   

 

 

 

ROZLICZENIE KONKURSU 

GRANTOWEGO                                               

PAOW GMINY MIĘDZYLESIE 
 

Zakończono realizację wniosków w ramach 

konkursu grantowego Program Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie, 

którego celem 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 uprawnieni byli: 

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 

-2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

-sołectwa,  

-szkoły i zespoły szkół. 

 

Dofinansowanych zostało 56 wniosków, kwota 

wydatkowana to 18 512,81 zł. Wszyscy 

beneficjenci złożyli rozliczenie w terminie.  

Wśród organizacji pozarządowych i sołectw  

z terenu gminy Międzylesie otrzymane środki 

postanowiono przeznaczyć na: 

 

Boboszów – zakupiono oświetlenie do świetlicy 

 

Długopole Górne – przygotowano plac do 

gminnych zawodów strażackich 
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Domaszków – zakupiono kosze na kompleks 

boisk oraz kwiaty na skwery i rondo, a także 

zakupiono materiały budowlane do dalszego 

remontu pomieszczenia garażowego OSP 

 

 

 
 

Gajnik – zakupiono akcesoria do łazienki oraz 

przepływowy ogrzewacz wody  

 

 

 
 

Goworów – dokonano modernizacji remizy OSP 

oraz wykonano usługę uszycia strojów 

reprezentacyjnych dla nowych członkiń zespołu 

OSET 

 

 

 
 

Kamieńczyk – zakupiono kosiarkę spalinową  

z napędem 

 
 

Lesica – wykonano remont sufitu w świetlicy 

wiejskiej 
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Michałowice – zagospodarowano teren wokół 

świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego, 

poprzez posadzenie kwiatów 

 
 

Międzylesie - wstawiono okna w pomieszczeniu 

strażackiej siłowni  

 

 
 

Nagodzice – zakupiono kwiaty oraz paliwo do 

koszenia placu rekreacyjnego oraz terenu wokół 

świetlicy wiejskiej 

 

 
 

Nowa Wieś – wykonano witacze 

 

 
 

 

 

Pisary – dokonano remontu ganku przy świetlicy 

 

 
 

Potoczek – zakupiono piasek oraz rozplantowano 

go wokół świetlicy 

 

Roztoki – dokonano remontu świetlicy oraz 

wykonano kostkę betonową przed wejściem 

 

 
 

Różanka – wykonano renowację zabytkowych 

drzwi wejściowych do budynku plebani w 

Różance 

 
 

Smreczyna - zakupione pompę głębinową 

 

 
 

Szklarnia – zakupiono projektor multimedialny 
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WIZYTA KOMISJI W RAMACH 

KONKURSU                                                

"PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 

2018" 
 

5 lipca 2018 r. gościliśmy komisję konkursową, 

która oceniała projekty zgłoszone do tegorocznej 

edycji konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2018, 

organizowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego, dla społeczności 

lokalnych uczestniczących w Odnowie 

Dolnośląskiej Wsi. W ramach konkursu z terenu 

gminy Międzylesie w kategorii „Najpiękniejsza 

wieś” został zgłoszony Domaszków pn. 

„Domaszków wieś z klimatem”, zaś w kategorii 

„Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” 

zgłoszono Akademię Ruchu Goworów pn. 

„Taniec to pasja, miłość i sposób na życie” oraz 

Ochotniczą Straż Pożarną w Roztokach pn. 

„Zapał, determinacja i dążenie do celu”. 

 

 
 

W skład komisji konkursowej wchodzili 

przedstawiciele UMWD, DODR, DIR, UP, UW  

i Sejmiku Województwa. Aura oraz humory 

podczas wizji lokalnych dopisywały wszystkim. 

Za zaangażowanie, pomoc oraz zaprezentowanie 

swoich osiągnięć w zakresie działań związanych  

z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem 

obszarów wiejskich wszystkim serdecznie 

dziękujemy. Wyniki konkursu powinny być znane 

do końca sierpnia 2018 r. Trzymamy kciuki  

i czekamy na wyniki. 

 
 
 

KONKURS PN. “ZIELONY POWIAT 

KŁODZKI” 
Konkurs pn. “Zielony Powiat Kłodzki” na 

najlepiej funkcjonujące gospodarstwo 

agroturystyczne w powiecie kłodzkim w 2018, 

współorganizowany przez Starostwo Powiatowe 

w Kłodzku oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą we 

Wrocławiu, został rozstrzygnięty. Przedstawiciele 

nagrodzonych i wyróżnionych gospodarstw 

odebrali gratulacje, pamiątkowe plakiety  

i nagrody rzeczowe z rąk Piotra Marchewki, 

Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

oraz Piotra Maziarza, burmistrza Kudowy-Zdroju 

podczas XIII Przeglądu Zespołów Ludowych 

Ziem Pogranicznych w skansenie w Pstrążnej 15 

lipca 2018 r. 
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Laureaci tegorocznego konkursu to: 

 

I MIEJSCE – gospodarstwo agroturystyczne 

“TRZY ŹRODŁA” – Beata i Wiktor Lech – 

Długopole Górne 7a, gmina Międzylesie 

 

II MIEJSCE – gospodarstwo ekoturystyczne 

“ARTYSTYKA” – Krystyna Kolonko, Kajetan 

Dyrda – Nowa Bystrzyca 71, gmina Bystrzyca 

Kłodzka 

 

III MIEJSCE – gospodarstwo  agroturystyczne 

“U KASI” – Adam i  Elżbieta Momot – Roszyce 

22, gmina Kłodzko 

 

WYRÓŻNIENIA: 
Gospodarstwo agroturystyczne “U MACIEJA” – 

Barbara i Marek Lechocińscy – Ławica 45, gmina 

Kłodzko 

Gospodarstwo agroturystyczne “U KASI ” – 

Katarzyna Kochniarczyk – Ścinawka Górna 75 a, 

gmina Radków 

Gospodarstwo agroturystyczne  

“BOBROWNIKI” – Jolanta Bernat –  

ul. Bobrownicka 29, Szczytna, gmina Szczytna 

 

 
 

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE  Inwestycja  

Roku  Turystyki Wiejskiej 2018  w powiecie 

kłodzkim dla gospodarstwa agroturystycznego 

“WIDOKOWA OSADA” – Maciej Błażewicz –

Kamieńczyk 9b , gmina Międzylesie. 

Komisja w składzie: Marlena Korczyńska 

(przewodnicząca komisji, pracownik Wydziału 

Rozwoju,  Promocji  i Kultury Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku), Elżbieta Ulatowska 

(Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Dolnośląskiej Izby Rolniczej),  Piotr Mrówka  

(pracownik kłodzkiego Biura Powiatowej Rady 

Dolnośląskiej Izby Rolniczej) w dniach 21 i 22 

czerwca br. przeprowadziła ocenę 17 gospodarstw 

zgłoszonych do konkursu. 

Nagrody ufundowali: 
1. Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

2. Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej 

w Kłodzku 

 

 
 

Artykuł ze strony Starostwa Kłodzkiego: 

http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/konkur

s-pn-zielony-powiat-klodzki-rozstrzygniety.html 

 

 

Informacja dla mieszkańców 
 

Informujemy, że w bieżącym okresie będzie 

realizowane na  terenie naszej Gminy zadanie 

polegające na utylizacji wyrobów zawierających 

azbest (eternitu). Firma Środowisko i Innowacje 

Sp. z o.o., która została wyłoniona do wykonania 

tego zadania będzie zabierała eternit ze 

zgłoszonych obiektów oraz tymczasowo 

składowała na zamkniętym składowisku odpadów 

komunalnych. Azbest będzie odpowiednio 

zabezpieczony według obowiązujących przepisów 

(zabezpieczenie czarna folią na paletach oraz 

nalepki ostrzegawcze). Po zbiórce odpadów  

z całego terenu zostanie on odwieziony na 

składowisko firmy, która posiada odpowiednie 

uprawnienia i koncesje do utylizacji tego typu 

odpadów. 
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