
 

 

 

 



ROZMOWA Z AGATĄ ZIENTAL                                                        
SKARBNIKIEM GMINY MIĘDZYLESIE 

Na samym wstępie, zanim przejdziemy do kolejnych pytań muszę poprosić panią o 
wyjaśnienie krążącej „informacji”. Otóż kilku krytyków działań gminy próbuje 
budować wizję, że ta jest za bardzo zadłużona i grozi jej prawie kataklizm. Jaka jest 
prawda ? 

Dzień dobry. Natychmiast ucinam plotki. Nasza gmina jest bezpieczna finansowo i 
żaden kataklizm jej nie grozi. Mieszkańcy mogą spać spokojnie. Obecnie zadłużenie gminy 
jest zerowe, gmina nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i 
kredytów…  

Rozumiem, że gmina nie jest nikomu nic winna, co jest wiadomością  wspaniałą. Ale – 
podejrzewam, nie jest to  „stan na zawsze”… 

Oczywiście, że to się zmieni, gdyż gmina będzie musiała zaciągnąć kredyty na 
realizację przyszłych inwestycji, chociażby tych współfinansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej, ponieważ  są one refinansowane po zakończonej i rozliczonej inwestycji, a  taki 
proces trwa czasami do dwóch lat. 

Jaki jest przewidywany budżet gminy na rok przyszły: dobry, czy słaby? Jakie 
priorytety zostały w nim ujęte? 

Trudno na to pytanie odpowiedzieć, gdyż budżet jest dopiero opracowywany. Projekt 
budżetu do 15 listopada zostanie przedłożony Radzie Miejskiej oraz organowi nadzoru - 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 

Według ekonomistów budżet gminy może być rozwojowy lub konsumpcyjny. Słowem, 
albo będziemy inwestować, albo "przejadać" pieniądze. Jaki jest budżet na 2021 rok i 
ile w nim inwestycji?  

W trakcie opracowywania projektu budżetu, staje się przed trudnymi wyborami, często 
należy podjąć decyzję, co jest ważniejsze: poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie 
podstawowych potrzeb socjalnych, czy też zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych gminy. 
W roku 2021 zaplanowano inwestycje na kwotę 10 181 488 zł zł, co stanowi 23,77 % 
wydatków ogółem. Niewątpliwie wskaźnik inwestycji byłby znacznie wyższy, gdyby nie 
rosnąca z roku na rok decentralizacja państwa powodująca obciążanie gminy dodatkowymi 
zadaniami publicznymi bez zagwarantowania źródeł ich finansowania. Dotyczy to zwłaszcza 
tak istotnych dziedzin jak: oświata i wychowanie, pomoc społeczna. 

Niepokojące jest to, że dzięki funkcjonującemu prawodawstwu samorządom ubyło 
dochodów własnych, między innymi z podatków, bo to z nich realizują zadania własne. 
Zmiany legislacyjne, skutkujące spadkiem dochodów z PIT powodują, że wieloletnie 
prognozowanie finansowe, które jest obowiązkiem samorządów, staje się działaniem -  
delikatnie mówiąc, iluzorycznym. Jak wygląda sytuacja w naszej gminie ? 

Najbardziej niepokojące jest, właśnie to, że samorządom ubyło dochodów własnych,  
m.in. z podatków, a wydatki samorządu nie maleją. Rośnie płaca minimalna, drożeje energia i 
wiele innych dóbr. Obniżono lub zniesiono podatki dla znacznej grupy podatników, a wiemy, 
że planowane są kolejne zmiany w podatkach dochodowych obniżające wpływy z PIT.  Istotny 



wpływ na obniżenie dochodów ma też trwająca pandemia. Na dziś wiemy że udziały w PIT na 
2022 rok zaplanowano o kwotę 234 700 zł, tj. 6 % mniej, niż w roku bieżącym. Chciałabym 
również zwrócić uwagę  na systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na dziś dochody z 
tytułu wnoszonych opłat oraz wydatki nie bilansują się, a mianowicie wydatki są wyższe od 
dochodów o kilkaset tysięcy złotych, a zgodnie z ustawą gminne systemy gospodarki 
odpadami powinny być zbilansowane tak, aby nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego 
zasilania z innych środków własnych. 

Gmina ma obowiązek ustawowy utrzymywać oświatę. Mamy 2 przedszkola, 2 szkoły 
podstawowe… W zamian za to rząd ma przekazywać gminie pieniądze na ich 
utrzymanie. Czy to robi? Czy tych środków od rządu jest wystarczająca ilość, czy gmina 
do oświaty musi dokładać swoje pieniądze i jakie to są kwoty?  

Na gminy narzuca się coraz więcej zadań, przeważnie bez stosownej rekompensaty 
finansowej. Rząd podejmuje decyzje, które nie dla wszystkich samorządów są do 
udźwignięcia. Dotyczy to zarówno wydatków na OPS, jak też, a może przede wszystkim - na 
oświatę. W budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie 
oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10 239 495 zł, co daje 24 % 
wydatków ogółem. Wysokość planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej 
wynosi 5 781 119 zł. W związku z tym, gmina rocznie dokłada środki własne w wysokości 
4 265 675 zł. Udział subwencji oświatowej w stosunku do wydatków ogółem przeznaczonych 
na oświatę i edukację opieki wychowawczej wynosi 58 %, czyli gmina dokłada 42 %. W 
budżecie zabezpieczono wszystkie niezbędne wydatki związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem placówek oświatowych. naszej gminy. 

Część mieszkańców naszej gminy to osoby niezamożne, często potrzebujące pomocy 
gminy. Czy gmina wyciąga do tych rodzin „pomocną dłoń” ? Mam tu na myśli środki na 
dodatki mieszkaniowe, pomoc społeczną itp. Ile jest tych pieniędzy w budżecie na ten 
rok i  jakie są  planowane na przyszły i jaki to jest udział we wszystkich wydatkach 
gminy? 

W budżecie na 2021 rok gmina zabezpieczyła na realizację zadań w zakresie pomocy 
społecznej 10 667 407 zł, co daje 25 % wydatków ogółem. Zadania te to min.: 
- Świadczenia „500+”, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną, 
- zasiłki okresowe, stałe, celowe i pomoc w naturze oraz obsługę w zakresie udzielanej 
pomocy społecznej, 
- dodatki mieszkaniowe dla potrzebujących 
- usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne oraz wpieranie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
- dożywianie 

Powyższe zadania i środki przeznaczone na pomoc społeczną, świadczą o tym, że 
gmina wyciąga pomocną dłoń do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 
finansowej.  

Na powyższe zadania gmina otrzymuje w 2021 roku dotacje celowe z budżetu państwa 
w kwocie 8 591 246 zł, tj. 80,5 % wydatków ogółem a kwotę 2 076 161 zł, tj. 19,5 %  finansuje 
z dochodów własnych. 

Jakie będą planowane wydatki na przyszły rok, to nie odpowiem, ponieważ nie 
wpłynęła jeszcze informacja z budżetu państwa o planowanych dotacjach na rok 2022. 
 



Gmina to nie tylko Międzylesie, ale także 22 sołectwa. Ile środków planuje się przekazać 
na tereny wiejskie. Mam tu na myśli choćby fundusz sołecki, ale także środki na inne 
cele… 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia  
mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas  
pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpo- 
średnio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Na każde sołectwo  
przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w art. 2 Ustawy.  
Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy. 
Fundusz sołecki  w 2021 roku przewiduje wydatki w kwocie 388 526  zł, w tym: 155 108 zł, to 
wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 233 418 zł. Wnioski złożyły 22 sołectwa, dla 
których określone zostały środki w zakresie od 8 877 zł (sołectwo Potoczek) do  41 086 zł 
(sołectwa Domaszków, Międzylesie). Złożone przez sołectwa wnioski w głównej mierze 
dotyczą zadań związanych z oświetleniem ulicznym, świetlicami wiejskimi oraz placami 
rekreacyjnymi w centrach wsi. Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego 
refinansowane są z budżetu państwa w wysokości około 20 % wartości zrealizowanych 
wydatków. 

W ramach środków na tereny wiejskie warto wspomnieć także o wydatkach w ramach 
PAOW (program aktywizacji obszarów wiejskich) W roku 2021 przeznaczono na ten cel 
kwotę 23 000 zł. Również wiele zaplanowanych inwestycji gminnych, które są w trakcie 
realizacji, są na terenach wiejskich. 

Spowodowane epidemią ubytki w dochodach wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego są znaczne. Na ile odczuwalne są to ubytki ? 

W naszej gminie  w związku z trwającą  pandemią umorzono podatki i opłaty lokalne 
w kwocie ok. 135 000 zł, tj. 4,5 % w stosunku do planowanych dochodów z tytułu podatków i 
opłat lokalnych w 2021 roku. 

Może – na koniec, kilka zdań od pani… 

  Na koniec naszej rozmowy chciałabym życzyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
dużo zdrowia, bo to najważniejsze oraz życzyć, aby z korzyścią dla naszej gminy realizować 
założenia budżetu tegorocznego jak i budżetów przyszłych. 

Chciałabym również podziękować wszystkim jednostkom organizacyjnych gminy za 
bardzo dobrą, choć „trudną” współpracę w okresie pandemii.  

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 



 

30 września 2021 r. odbyła się 
XXXIX SESJA RADY 

MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYLESIU 

W proponowanym porządku obrad 
znalazły się projekty następujących 
uchwał : 

 
1/ w sprawie zmian w budżecie gminy 
na rok 2021 

 
2/ zmieniająca uchwałę Nr 
XXXI/162/2021 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 26  
marca 2021  w spr. przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gm. Międzylesie w 2021 r.  
 
.3/ w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w ob. Gajnik, cz. północno-
wschodnia 

 
4/ w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia mpzp dla obszaru w ob. 
Domaszków gmina Międzylesie. 
 

Zainteresowanych przebiegiem 
sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 
www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu 
BIP po otwarciu zakładki  Rada Miejska  
zapoznać się  można z protokółem z 
obrad 
   

* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają 
się bez udziału publiczności – podstawa 
prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych i wywoływanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.p. 
374.). 

KONSERWACJA 
GRUNTOWNA ROWÓW 

MELIORACYJNYCH 
W DŁUGOPOLU GÓRNYM 

I DOMASZKOWIE 

 

Z początkiem października 
bieżącego roku zostały zakończone prace 
ziemne związane z konserwacją gruntowną 
rowów melioracyjnych położonych w 
Długopolu Górnym i Domaszkowie. 

Wartość całego zadania wyniosła 
36.800,00 zł w jest w połowie 
dofinansowana z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach pomocy dla 
gmin na prace związane z bieżącym 

http://www.miedzylesie.pl/


utrzymaniem urządzeń wodnych. 
Wykonawcą całego zadania była firma 
,,KOSTAR” ze Szklarnii. 

 

Dzięki tym pracom w sposób 
istotny ulegnie poprawie spływ wody 
podczas gwałtownych opadów deszczu, co 
w przeszłości skutkowało lokalnymi 
podtopieniami gruntów oraz budynków 
mieszkalnych.  

PRACE NAD BUDOWĄ DRÓG 
NA ODCINKACH: GAJNIK – 
NOWA WIEŚ, DŁUGOPOLE 

GÓRNE, NAGODZICE, 
DOBIEGAJĄ KOŃCA 

Nagodzice 

W Nagodzicach zostanie przebudowany 
odcinek o długości 104 m  

Wartość inwestycji: 99 000,00 zł  

Zadanie dofinansowane z Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego  w formie 
dotacji celowej jednostkom samorządu 
terytorialnego na finansowanie ochrony, 
rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych: 41 580,00 zł 

 

Długopole Górne 

 

W Długopolu Górnym przebudowie 
zostanie poddany odcinek o długości  

316 m  

Wartość inwestycji: 183 532,99 zł 

W tym dofinansowanie z Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego  w formie 
dotacji celowej jednostkom samorządu 
terytorialnego na finansowanie ochrony, 
rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych: 74 466,00 zł 

Gajnik – Nowa Wieś 

 



Pierwszy remontowany odcinek od strony 
Gajnika będzie mierzył 1,237 km, drugi 
remontowany fragment o długości 300 m 
będzie biegł od Nowej Wsi.  

Wartość inwestycji: 1 213 665,35 zł 

Dofinansowane  z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, w ramach 
naboru dla gmin górskich.  Przyznane 
dofinansowanie:  1 121 127,86 zł. 

 

UTYLIZACJA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST          

NA TERENIE GMINY 
MIĘDZYLESIE – 2021 

 

W październiku bieżącego roku 
zostało zakończone zadanie pn.: ,,Program 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy 
Międzylesie – 2021”. 

Wyłoniona w zapytaniu ofertowym 
firma REVOL z Łodzi dokonała 
demontażu i utylizacji łącznie 86,369 ton 
wyrobów zawierających azbest (popularnie 
zwanych ,,eternitem”) od mieszkańców 
naszej gminy.  

Odpady te zostały zutylizowane na 
specjalnie do tego celu wyznaczonym 
składowisku odpadów niebezpiecznych, 
znajdującym się w Młynisku w 
województwie łódzkim. 

Łączna wartość zadania wyniosła 
48.322,46 zł i w całości jest refundowana z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. 

Utylizacja azbestu z naszej gminy 
prowadzona jest corocznie, w miarę 
uzyskiwania stosownych dotacji z 
funduszu. 

 

25 LAT EUROREGIONU 
GLACENSIS 

 

Historia powstania Euroregionu Glacensis 
Współpraca transgraniczna w regionie 
środkowych i wschodnich Sudetów ma 
wieloletnią tradycję. Ważne impulsy 
współpracy pojawiły się na przełomie lat 
80. i 90. w związku z przemianami 
demokratycznymi, jakie miały miejsce w 
tym okresie zarówno w Polsce, jak i w 
Czechach.  

https://miedzylesie.pl/11828/utylizacja-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-terenie-gminy-miedzylesie-2021.html
https://miedzylesie.pl/11828/utylizacja-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-terenie-gminy-miedzylesie-2021.html
https://miedzylesie.pl/11828/utylizacja-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-terenie-gminy-miedzylesie-2021.html
https://miedzylesie.pl/11828/utylizacja-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-terenie-gminy-miedzylesie-2021.html


Konferencja, która zainaugurowała stałą 
współpracę transgraniczną, odbyła się w 
dniach 17-18 maja 1991 roku w Nachodzie 
przy udziale prawie 150 przedstawicieli 
polskiej i czeskiej przygranicznej 
społeczności. 

W dniu 18 września 1992 roku w 
Wałbrzychu 21 przedstawicieli 
społeczności lokalnych z województwa 
wałbrzyskiego i opolskiego oraz 
północnowschodnich Czech podpisało 
„Porozumienie o ponadgranicznej 
współpracy wzajemnej oraz o utworzeniu 
Ponadgranicznego Związku Miast i Gmin 
Czechy - Polska”. 

Podobne podejście i dążenie do 
współpracy transgranicznej można było 
zaobserwować w latach 1993-1994 w 
środkowej części regionu sudeckiego. 
Współpraca gmin pogranicza polsko-
czeskiego Ziemi Kłodzkiej przybrała 
formę współdziałania w ramach 
powołanego formalnie na konferencji 
roboczej w Nowej Rudzie 29 marca 1994 
roku Stałego Regionu Współpracy Polsko-
Czeskiej. 

Od 1994 roku w kręgach samorządowych 
polskiej i czeskiej strony zmieniono 
poglądy na formę współpracy i zaczęto 
rozważać potrzebę utworzenia Euroregionu 
pod nazwą „Glacensis”. Proponowana 
nazwa ma historyczny rodowód i wywodzi 
się ze średniowiecznego łacińskiego 
określenia Kotliny Kłodzkiej. Została ona 
uznana za właściwą dla przyszłego 
ponadgranicznego związku jednostek 
samorządowych. 

W dniu 9 lutego 1994 roku powstało 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. 

W dniu 30 maja 1994 roku Sejmik 
Samorządowy Województwa 
Wałbrzyskiego podjął uchwałę 
o rozpoczęciu procedury tworzenia 
Euroregionu Glacensis. 

W dniu 16 stycznia 1996 roku w czeskim 
Rychnovie nad Kněžnou siedmiu czeskich 
burmistrzów z Náchoda, Rychnova n. Kn., 
Šumperka, Ústí nad Orlicí, Trutnova, 
Orlickiego Záhoří, Policy nad Metují oraz 
prezydent Hradca Králové podpisali 
umowę o utworzeniu Regionalnego 
Stowarzyszenia ds. Współpracy 
Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi 
Kłodzkiej, które od 9 marca 1998 r. 
funkcjonuje jako stowarzyszenie miast 
i gmin „Euroregion Pogranicza Czech, 
Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion 
Glacensis” („Euroregion Pomezí Čech, 
Moravy a Kladska – Euroregion 
Glacensis”). 

W dniu 5 grudnia 1996 roku w Hradcu 
Králové podpisano Umowę Ramową 
między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi 
Kłodzkiej i Regionalnym 
Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy 
Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi 
Kłodzkiej o utworzeniu Euroregionu 
pod nazwą Euroregion Pogranicza 
Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - 
„Euroregion Glacensis“. W ujęciu 
chronologicznym był to drugi Euroregion 
założony na pograniczu polsko-czeskim. 
Wcześniej powstał Euroregion Nysa. 

W dniu 17 marca 2000 roku w Długopolu 
Dolnym z inicjatywy Stowarzyszenia 
Gmin Ziemi Kłodzkiej utworzono 
Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Glacensis. 



Siedziba Euroregionu mieści się w 
Kłodzku po stronie polskiej i w Rychnovie 
nad Kněžnou po stronie czeskiej. 

Jednym z pierwszych zadań całego 
Euroregionu Glacensis były działania na 
rzecz powstania nowych przejść 
granicznych. Dotyczyło to nowych przejść 
drogowych, przejść dla pieszych, 
rowerzystów, a także narciarzy na szlakach 
turystycznych. Z biegiem czasu na polsko-
czeskiej granicy pojawiły się nowe miejsca 
do przekraczania granicy. Swoistym 
symbolem sukcesu osiągniętego w tej 
dziedzinie było otwarcie drogowego 
przejścia granicznego Mostowice – Orlické 
Záhoří na terenie Gór Orlickich, jednego 
z ostatnich przejść granicznych pomiędzy 
Polską a Czechami przed wejściem do 
strefy Schengen. Miało to miejsce 16 
sierpnia 2005 roku. Działaniom na rzecz 
otwarcia przejścia towarzyszyły ponadto 
duże inwestycje w infrastrukturę 
transportową realizowane po obu stronach 
granicy, sfinansowane ze środków 
programu Phare CBC oraz budowa 
nowego mostu granicznego. Dnia 4 
czerwca 2007 roku na przełęczy 
Płoszczyna otwarto przejście graniczne 
Nowa Morawa – Staré Město (powiat 
Šumperk) dla pieszych, rowerzystów, 
motocyklistów, samochodów osobowych 
oraz ciężarowych do 3,5 t. Było to ostatnie 
otwarte przejście z kontrolami przed 
rozszerzeniem strefy Schengen o Polskę 
i Czechy pod koniec 2007 roku. 
Euroregion Glacensis był bardzo aktywny 
na polu otwierania przejść granicznych 
i inicjował kolejne inwestycje. Z biegiem 
czasu powstało wiele nowych miejsc na 
szlakach turystycznych, tworzono nowe 
transgraniczne szlaki rowerowe, a także 
nowe miejsca do przekraczania granicy 
przez samochody. Zwiększenie 

przepustowości granicy stało się podstawą 
do rozwoju kontaktów transgranicznych.    

Ważne momenty na osi czasu: 

• 2006 – Kraj Hradecki modernizuje 
drogę w miejscowości Česká 
Čermná, prowadzącą do przejścia 
Česká Čermná / Brzozowie 

• 2006 – Kraj Hradecki modernizuje 
drogę II/310 prowadzącą do 
przejścia granicznego Olešnice 
v Orlických horách / Kocioł. W 
2011 roku modernizację 
kontynuowano także po drugiej 
stronie granicy 

• 2007 – przystąpienie Polski i Czech 
do strefy Schengen dnia 21.12.2007 
roku 

• 2009 – w miejscowości Božanov 
powstają szlaki rowerowe 
dofinansowane z programu 
współpracy transgranicznej 
Czechy-Polska, a także nowe 
przejście samochodowe Studená 
Voda / Radków 

• 2010 – Kraj Hradecki modernizuje 
drogi w miejscowości Zdoňov 
i otwiera nowe miejsce 
przekraczania granicy Zdoňov / 
Mieroszów 

• 2011 – Rzeczpospolita Polska 
przebudowuje przejścia graniczne 
przed Mistrzostwami Europy w 
Piłce Nożnej odbywającymi się w 
Polsce w 2012 roku. Przebudowane 
zostaje przykładowo przejście 
Golińsk / Starostín 

• 2012 – ukończona zostaje 
modernizacja dróg mających 
stanowić transgraniczne połączenie 
Podgórzyna i Špindlerowego 
Mlýna   



• 2012 – Kraj Pardubicki zbudował 
parking przy przejściu Mladkov-
Petrovičky / Kamieńczyk. Powiat 
Kłodzko zmodernizował drogę 
prowadzącą do przejścia ze strony 
polskiej 

• 2012 – Kraj Hradecki modernizuje 
most graniczny na Dzikiej Orlicy 
na przejściu Bartošovice 
v Orlických horách / Niemojów 

• 2014 – Gmina Orlické Záhoří 
modernizuje most graniczny na 
Dzikiej Orlicy na przejściu 
Bedřichovka / Lasówka, 
umożliwiający połączenie tras 
narciarstwa biegowego 

• 2014 – trwa modernizacja dróg 
prowadzących do przejścia 
granicznego Bílá Voda / Złoty 
Stok, umożliwiająca wprowadzenie 
ruchu samochodów do 3,5 t 

• 2014 – Miasto Meziměstí buduje 
ścieżkę rowerową do Polski przez 
przejście Vižňov / Nowe Siodło 

• 2014 – ukończono budowę ścieżki 
rowerowej Broumov – Otovice – 
przejście graniczne Otovice / 
Tłumaczów 

• 2014 – w wyniku remontu dróg 
lokalnych w Žacléřu powstaje 
nowe przejście samochodowe 
Žacléř- Bobr / Niedamirów 

• 2018 – Kraj Pardubicki 
modernizuje drogę Červená Voda – 
Boříkovice prowadzącą do 
przejścia granicznego Dolní Lipka / 
Boboszów  

• 2019 – w ramach projektu pn. 
Czesko-Polski Szlak Grzbietowy w 
Neratovie otwarto nowy most dla 
pieszych i rowerzystów 
prowadzący do Polski 

• 2019 – Kraj Hradecki kończy 
modernizację dróg w gminie 

Machov, w miejscowości 
Machovská Lhota i powstaje nowe 
miejsce przekraczania granicy 
Machovská Lhota / Ostra Góra  

• 2019 – Kraj Hradecki modernizuje 
drogę w miejscowości Božanov, 
prowadzącą do przejścia Božanov / 
Radków 

• 2019 – Kraj Ołomuniecki 
modernizuje drogę prowadzącą do 
przejścia granicznego Staré Město 
− Nowa Morawa 

• 2020 – w gminie Nový Hrádek 
zbudowano nowy szlak rowerowy 
Nový Hrádek / Taszów 

WIEŻE WIDOKOWE I EUROREGION 
GLACENSIS 

Euroregion Glacensis leży na 
przygranicznym terenie obejmującym 
przeważnie masywy górskie. To atrakcyjny 
pod względem turystycznym 
i rekreacyjnym obszar, gdzie wyjątkowa 
wręcz liczba zabytków kultury łączy się 
z urokami górskich i podgórskich 
krajobrazów oraz ukrytym bogactwem 
sudeckiej ziemi. Przy tworzeniu nowych 
produktów turystycznych, w euroregionie 
wykorzystano te skarby, skupiając się na 
widokach, wieżach widokowych 
i punktach widokowych. 

W 2006 roku Euroregion Glacensis wydał 
pierwszą publikację poświęconą wieżom 
widokowym. Udało się przedstawić cały 
obszar euroregionu, zarówno polską, jak 
i czeską część. Publikacja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem czytelników i w 
krótkim czasie zniknęła z półek informacji 
turystycznych. 

Następnie podejmowano działania mające 
na celu promocję nie tylko wież 



widokowych, ale także ich budowę 
i połączenie wspólną trasą. Tę ideę 
znacznie wspomógł projekt pn. „Miejsca 
pełne widoków w Euroregionie Glacensis”. 
W latach 2013-2015 na polsko-czeskim 
pograniczu zbudowano łącznie sześć 
nowych wież widokowych, 
zmodernizowano altanę widokową w 
Kudowie-Zdroju oraz wieżę widokową w 
Nowej Rudzie. Projekt otrzymał 1. miejsce 
w konkursie na najbardziej inspirujący 
projekt czesko-polskiego programu w 
edycji 2015/2016. Wieży widokowej 
Mariánka w Horní Čermnej publiczność 
przyznała tytuł Budowli Roku Kraju 
Pardubickiego, a wieża  Čáp na ziemi 
nachodzkiej uplasowała się na 2. miejscu 
w ankiecie pod nazwą: wieża widokowa 
roku, przeprowadzonej przez Klub 
Przyjaciół Wież Widokowych.  Natomiast 
wieża widokowa Suszynka koło Radkowa 
otrzymała nagrodę Róży Kłodzkiej w 
kategorii najlepszej inwestycji. 

sąsiednie regiony, który nazwano Czesko-
Polskim Szlakiem Grzbietowym. 
Z biegiem czasu do projektu przyłączyło 
się 18 partnerów, którzy zaplanowali 
budowę nowych wież widokowych, w 
dużym stopniu w miejscach, w których 
stały one w przeszłości, a także nowe 
oznakowanie całego szlaku prowadzącego 
wzdłuż granicy lub w jej pobliżu oraz 
przechodzącego w wielu miejscach 
z jednego państwa do drugiego. 

Po wielu perypetiach ten najobszerniejszy 
w historii Euroregionu Glacensis projekt 
został w marcu 2018 roku zatwierdzony na 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego w 
Sulisławiu. Realizację Czesko-Polskiego 
Szlaku Grzbietowego oficjalnie rozpoczęto 
już w maju uroczystą konferencją, 
zorganizowaną w bardzo prestiżowym 

miejscu – w Ambasadzie Rzeczypospolitej 
Polskiej w Pradze, co się udało dzięki 
ogromnemu wsparciu przedstawicieli tej 
instytucji. To projekt, który jest 
największym w dotychczasowej historii 
zarówno pod względem liczby 
zaangażowanych podmiotów, jak i pod 
względem ogólnego efektu dla pogranicza. 
Dowodem, że przedsięwzięcie to ma 
znaczenie także dla jednostek 
samorządowych, jest to, że partnerami 
projektu są również czeskie kraje 
samorządowe. Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat gminy wraz z partnerami w 
Polsce współpracują już samodzielnie, 
dlatego Euroregion Glacensis mógł się 
skupić na dużych projektach 
strategicznych, które mają znaczenie dla 
całego pogranicza, a Szlak Grzbietowy jest 
właśnie takim projektem.  

I zaczęto budować… 

Kolejnym etapem było przygotowanie 
dalekobieżnego szlaku łączącego sąsiednie 
regiony, który nazwano Czesko-Polskim 
Szlakiem Grzbietowym. Z biegiem czasu 
do projektu przyłączyło się 18 partnerów, 
którzy zaplanowali budowę nowych wież 
widokowych, w dużym stopniu w 
miejscach, w których stały one w 
przeszłości, a także nowe oznakowanie 
całego szlaku prowadzącego wzdłuż 
granicy lub w jej pobliżu oraz 
przechodzącego w wielu miejscach 
z jednego państwa do drugiego. 

Po wielu perypetiach ten najobszerniejszy 
w historii Euroregionu Glacensis projekt 
został w marcu 2018 roku zatwierdzony na 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego w 
Sulisławiu. Realizację Czesko-Polskiego 
Szlaku Grzbietowego oficjalnie rozpoczęto 
już w maju uroczystą konferencją, 



zorganizowaną w bardzo prestiżowym 
miejscu – w Ambasadzie Rzeczypospolitej 
Polskiej w Pradze, co się udało dzięki 
ogromnemu wsparciu przedstawicieli tej 
instytucji. To projekt, który jest 
największym w dotychczasowej historii 
zarówno pod względem liczby 
zaangażowanych podmiotów, jak i pod 
względem ogólnego efektu dla pogranicza. 
Dowodem, że przedsięwzięcie to ma 
znaczenie także dla jednostek 
samorządowych, jest to, że partnerami 
projektu są również czeskie kraje 
samorządowe. Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat gminy wraz z partnerami w 
Polsce współpracują już samodzielnie, 
dlatego Euroregion Glacensis mógł się 
skupić na dużych projektach 
strategicznych, które mają znaczenie dla 
całego pogranicza, a Szlak Grzbietowy jest 
właśnie takim projektem.  

W DNIACH 14-16 
PAŹDZIERNIKA BR. NA 
ZAPROSZENIE ADAMA 

JAŚNIKOWSKIEGO, PREZESA 
FUNDACJI EUROWEEK W 

POWIECIE KŁODZKIM 
GOŚCIŁA MARIT MAKS, 

ZASTĘPCA AMBASADORA 
ESTONII. 

 

Podczas pobytu na ziemi kłodzkiej 
ambasador Estonii zwiedziła Kłodzko, 
Międzylesie, Międzygórze, Domaszków, 

Różankę, Bystrzycę Kłodzką i Długopole 
Zdrój. Spotkała się także z młodzieżą, 
która w OW Słoneczna w Międzygórzu 
bierze udział w zajęciach w ramach 
projektu „EuroWeek” i przedstawiła 
możliwości studiowania w Estonii oraz 
wymian młodzieży Polska – Estonia. Marit 
Maks spotkała się także z 
samorządowcami: burmistrzem 
Międzylesia Tomaszem Korczakiem, 
Zbigniewem Szczygłem – radnym 
wojewódzkim w Sejmiku Dolnośląskim i 
starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem. 
Rozmowy dotyczyły możliwości rozwoju 
współpracy powiatu Kłodzkiego z 
partnerami z Estonii. Podczas pobytu w 
powiecie, spotkała się również w Hotelu 
Abis w Bystrzycy Kłodzkiej z 
przedstawicielami branży turystycznej 
ze Śnieżnickiego Klubu Biznesu.  

Organizatorem spotkania i pobytu 
ambasador Estonii w powiecie kłodzkim 
był Adam Jaśnikowski, przedsiębiorca i 
prezes Fundacji EuroWeek.  

PROJEKTY Z 
EUROREGIONEM GLACENSIS 

2022 r. 

 
Od 01 października 2021 r. Gmina 
Międzylesie rozpoczęła realizację 
kolejnego projektu pn.: „30 lat współpracy 
na pograniczu Międzylesie- Králíky”. 
Projekt ten to cykl imprez, które wymagają 
starannego i długofalowego przygotowania 
przez samorząd Międzylesia przy 
współpracy urzędu miasta Králíky. 
Zorganizowane zostaną spotkania z 



Partnerem z Czech w celu omówienia 
sposobu realizacji projektu i wytypowania 
uczestników poszczególnych etapów. 
Podczas realizacji poznane zostaną 
zwyczaje i tradycje, potrawy pogranicza 
polsko- czeskiego . Pierwszym z cyklu 
wydarzeń będzie Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który rozpocznie 
obchody 30 lat współpracy na pograniczu 
Międzylesie- Kralicky, impreza plenerowa, 
podczas której miasta partnerskie 
zaprezentują świąteczne wyroby, dekoracje 
adwentowe, wyroby rękodzielnictwa 
ludowego i artystycznego, potrawy 
świąteczne zarówno polskiej jak i czeskiej 
kuchni. Podczas Jarmarku czas umilać 
będą występy dzieci i młodzieży z Polski 
jak i również z Czech, wystąpią także 
zespoły ludowe z pogranicza polsko -
czeskiego. Wszystkie dzieci odwiedzi 
Mikołaj, z którym spędza miło czas 
podczas wspólnych zabaw, a także zostaną 
obdarowane słodkościami. Kolejną 
imprezą z organizowaną przez 
Wnioskodawcę będą Osobliwości 
Wielkanocne, na których zostanie 
rozstrzygnięty konkurs dla dzieci na 
najpiękniejsza kartkę wielkanocną. 
Kulminacyjnym punktem projektu będzie 
organizacja podczas Dni Międzylesia Dnia 
Partnerstwa na pograniczu polsko- 
czeskim, na który zostaną zaproszeni 
przedstawiciele Partnera Projektu, a także 
przedstawiciele z pogranicza, z którymi 
Wnioskodawca dotychczas współpracował 
m.in: Lichkov, Orlicke Zahori, Mladkov, 
Cervena Voda, Kralicky.  Zostanie 
rozstrzygnięty konkurs na najlepszą 
potrawę czeską, do którego zostaną 
zaproszone sołectwa, instytucje z 
pogranicza polsko- czeskiego. Dla dzieci 
zostanie rozstrzygnięty konkurs na 
ulubioną bajkę czeską, a także dla dzieci w 
tym dniu Wnioskodawca wynajmie 

animatora, który poprowadzi gry, zabawy, 
warsztaty plastyczne. Realizacja projektu 
kończy się 30 września 2022 r. Już dziś 
zapraszamy do wzięcia udziału w tych 
wydarzeniach oraz w konkursach i 
wspólnych zabawach. 

CYFROWA GMINA 

 

  22.10.2021 r. W Ziębickim 
Centrum Kultury odbyło się spotkanie z 
ministrami Michałem Dworczykiem, 
Januszem Cieszyńskim, Adamem 
Andruszkiewiczem  oraz  burmistrzami i 
wójtami. Na spotkaniu zostały  wręczone 
promessy na program „Gmina Cyfrowa”. 
Burmistrz Tomasz Korczak odebrał 
promesę dla gminy Międzylesie 
opiewającą  na kwotę 213,570,00 zł. 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
SOŁTYSA SOŁECTWA 

RÓŻANKA 

W związku z rezygnacją złożoną przez 
sołtys wsi Różanka, w dniu  11 września 
br. odbyły się wybory uzupełniające na 
sołtysa Sołectwa Różanka. Mieszkańcy 



wybrali na tę funkcję Pana Adama 
Szczecinę.    

Życzymy sukcesów i dobrej 
współpracy z mieszkańcami wsi oraz 
wytrwałości w rozwiązywaniu spraw 
lokalnej społeczności.  

 

SPOŁECZNA INICJATYWA 
MIESZKANIOWA 

 Gmina Międzylesie przystąpiła do 
spółki  SIM Sudety Sp. z o.o., utworzonej 
wspólnie z innymi gminami powiatu 
kłodzkiego i Krajowym Zasobem 
Nieruchomości,  reprezentującym w spółce 
Skarb Państwa. Celem Spółki jest 
realizacja inwestycji mieszkaniowych, tj. 
budowa domów mieszkalnych na 
wynajem. O inicjatywie tej 
informowaliśmy już na łamach 
Informatora.  

 Akt notarialny podpisany został  20 
października br.  w Kłodzku, do Spółki 
przystąpiło łącznie 18 gmin i miast 
powiatu kłodzkiego.  

 Gmina Międzylesie planuje inwestycję 
budowlaną na około 20 mieszkań, na 
działce gminnej w Międzylesiu przy ul. 
Warszawskiej. Według założeń Spółki 
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 
2029 r. 

TERMOMODERNIZACJA 
PRZEDSZKOLA 

W MIĘDZYLESIU 
 

 W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020, oś priorytetowa                                  
3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 
Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym, Gmina Międzylesie  
pozyskała środki na termomodernizację 
budynku Samorządowego Przedszkola w 
Międzylesiu.   

 W ramach zadania przewiduje się 
ocieplenie ścian zewnętrznych od 
wewnątrz, ocieplenie stropu pod 
poddaszem nieogrzewanym wraz z 
wymianą blachodachówki,  wymianę 
stolarki drzwiowej,  wymianę starego 
źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na 
nowe ekologiczne wraz z montażem 
instalacji,  modernizację oświetlenia,  
wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym 
do budynku oraz  montaż uchwytów dla 
osób niepełnosprawnych w toaletach. 

 Projekt będzie realizowany w 
formule "zaprojektuj i wybuduj". 
Wykonawcy wybranemu w trybie 
przetargowym powierzone zostanie 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z pozyskaniem 
stosownych zezwoleń i przeprowadzenie 
robót budowlanych. Realizację inwestycji 
zaplanowano na przyszły rok. 

PRZYJAZNA WIZYTA 

 

 



Od 30.09 do 04.10 przebywała w 
Międzylesiu delegacja z miasta 
partnerskiego Lohne.  Głównym powodem 
wizyty  i  tematem spotkań było: jak w 
kolejnych  latach ma wyglądać współpraca  
partnerska i wymiana uczniów .Dla 
naszych gości przygotowano niezwykle 
ciekawy program pobytu: wizyta w szkole 
z pokazaniem lekcji i zajęć,  zwiedzanie 
Domów Tkaczy połączone ze spotkaniem 
roboczym z Zespołem Do Spraw 
Współpracy Partnerskiej Gminy 
Międzylesie I Miasta Lohne, wycieczka na 
Czerniec i torfowisko w Dusznikach, 
prezentacja suchego zbiornika w 
Roztokach i Boboszowie. 

Wizyta była bardzo owocna, omówiono 
wiele spraw i ustalono plan działań na 
kolejne lata. 

 

 

PRZY POMOCY ŚRODKÓW Z 
DOLNOŚLĄSKIEGO 

FUNDUSZU POMOCY 
ROZWOJOWEJ 

WYKONYWANE JEST 
OŚWIETLENIE W 

DOMASZKOWIE    NA UL. 
GÓRNEJ ORAZ W 

MICHAŁOWICACH 

Domaszków, ul. Górna 

Wartość inwestycji: 113 553,20 zł  

Kwota dofinansowania: 61 829,00 zł 

 

Michałowice 

Wartość inwestycji: 84 466,80 zł  

Kwota dofinansowania: 61 829,00 zł 

 

SPISALIŚMY SIĘ… 

30 września br. zakończył się 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021r. , który trwał sześć 
miesięcy. Jest to badanie statystyczne 
realizowane  raz na 10 lat . Udział w 
Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. W 
tym roku spis był realizowany  z 
wykorzystaniem internetowej aplikacji do 
zbierania danych. Pierwsze wyniki 
Narodowego Spisu Powszechnego 2021 
zostaną opublikowane w styczniu 2022 r. 
na stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego. 



Dziękujemy wszystkim, którzy 
wypełnili obowiązek spisowy i wzięli 
udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021.  

 

UNIWESYTET TRZECIEGO 
WIEKU W MIĘDZYLESIU 

18 października 2021 w  MGOK odbyła 
się uroczysta inauguracja nowego roku 
akademickiego 2021/22 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Inaugurację tradycyjnie 
rozpoczęto od wysłuchania hymnu - 
Gaudeamus igitur. Spotkanie było 
niezwykle dynamiczne, przygotowano 
krótki koncert w wykonaniu pani Marii  
Mądry, taniec w wykonaniu zespołu 
PLUS-MINUS  oraz wykład burmistrza 
Tomasza Korczaka o finansach, budżecie i 
funkcjonowaniu gminy Międzylesie 
Życzymy wszystkim słuchaczom 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku owocnych 
i  satysfakcjonujących wykładów. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych ,którzy mają odrobinę wolnego 
czasu i pragną poszerzać swoją wiedzę na 
spotkania Uniwersytetu III Wieku  w 
poniedziałki (poniżej harmonogram) do 
Domów Tkaczy. 

 

 
WYBORY DO 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MiG 
MIĘDZYLESIE                                  

W KADENCJI 2021/2022 
 

Na podstawie zarządzenia 
Burmistrza MiG Międzylesie w dniach 15 
października br. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci  

w Domaszkowie, oraz 18 
października w Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Międzylesiu, po rocznej 
przerwie w wyborach spowodowanej 
pandemią Covid-19 przeprowadzono 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaudeamus_igitur


wybory na VI kadencję Młodzieżowej 
Rady Miasta i Gminy Międzylesie. 

W Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Międzylesiu stanowiącej 
Okręg Wyborczy Nr 1 o 7 możliwych 
mandatów ubiegało się 12. uczniów.  

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Domaszkowie stanowiącym Okręg 
Wyborczy Nr 2 o 3 możliwe mandaty 
ubiegało się 9. uczniów.  

 

 
 
Wybory przeprowadzono zgodnie z 

wcześniej ustalonym kalendarzem 
wyborczym, a nad ich prawidłowym 
przebiegiem czuwały powołane przez 
dyrektorów szkół Szkolne Komisje 
Wyborcze, która po zakończeniu wyborów 
i podliczeniu głosów ogłosiły wyniki. 

 
Radnymi Młodzieżowej Rady 

Miasta i Gminy Międzylesie w kadencji 
2021-2022 wybrani zostali: 
1/ Sandra Michalak – SSP w Międzylesiu 
2/ Dominka Makarska - SSP w 
Międzylesiu 
3/ Magdalena Cymborska – SSP w 
Międzylesiu 
4/ Maja Cygan – SSP w Międzylesiu 
5/ Lena Smoleń – SSP w Międzylesiu 
6/ Tymoteusz Zubek - SSP w Międzylesiu, 

7/ Martyna Filińska – SSP w Międzylesiu, 
8/ Maciej Kucharski – ZSP w 
Domaszkowie, 
9/ Tomasz Trzósło - ZSP w Domaszkowie, 
10/ Eryk Korba - ZSP w Domaszkowie, 
Nowo wybranym radnym gratulujemy i 
życzymy owocnej pracy! 
 

JUBILEUSZ XX LECIA 
MĘDZYNARODOWEGO 

STOWARZYSZENIA 
MYŚLIWYCH POGRANICZA 

 

   Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Myśliwych Pogranicza zostało powołane z 
inicjatywy i z woli myśliwych, 
działających po obu stronach granicy 
Czech i Polski, od dawna już ze sobą 
współpracujących w dziele ochrony wolno 
żyjących zwierząt łownych i ich 
naturalnego środowiska, propagowania i 
kultywowania szlachetnego i pożytecznego 
łowiectwa oraz krzewienia pięknych 
tradycji i obyczajów myśliwskich. 

 

 



 

 

   Przed 20. laty, w 2001 r., po 
przełomowych spotkaniach w Boboszowie 
(Polska) i Trutnovie   (Česka republika ) 
oraz powołaniu grupy założycielskiej w 
Pisarach koło Międzylesia w 2003 r., 
zostaliśmy w dniu 31.05.2004 r., w miesiąc 
po przyjęciu Czech i Polski do grona 
państw Unii Europejskiej, zarejestrowani 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Czech, pod nazwą Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza 

z siedzibą w Hradec Králové. Bieżący, 
2021 r. stał się więc okresem do 
podsumowania naszej 

dotychczasowej działalności. Ten jubileusz 
skłania nas do pochylenia się nad naszą 
historią oraz nad sobą. Jest okazją do 
refleksji nad tym co minęło i zostało za 
nami, co jest teraz i nad tym co nas czeka a 
więc co jest jeszcze przed nami. 

   Uroczystość naszego jubileuszu 
postanowiliśmy obchodzić w miejscach, w 
których tkwią nasze korzenie i rozpoczęła 
się nasza historia. Program obchodów 
obejmował cztery części : 

1) Spotkanie na Rynku w 
Międzylesiu. 

2) Walne Zgromadzenie Członków 
MSMP. 

3) Mszę Św. Hubertowską w Pisarach 
oraz 

4) Jubileuszową Akademię. 
 

   Tradycyjnie już rozpoczęcie uroczystości 
miało miejsce na Rynku, w centralnym 
miejscu Międzylesia, pod Kolumną NMP 
ze św. Hubertem - patronem myśliwych. 
Okolicznościowe przemówienia wygłosili 
Kamil Rind – Prezes i Marian Rymarski – 
V-ce Prezes naszego Stowarzyszenia. Głos 
zabrał również Tomasz Korczak – 
Burmistrz miasta i gminy Międzylesie - 
nasz wielki przyjaciel i orędownik, 
dziękując za wieloletnią współpracę na 
terenach przygranicznych obu 
międzynarodowych społeczności. Wyrazy 
podziękowania – w imieniu Nadleśnictwa 
Międzylesie, złożył Krzysztof Rusinek - 
Nadleśniczy. 

  Spotkanie w Rynku zgromadziło około 
100 osób: myśliwych i ich rodzin oraz 
sympatyków łowiectwa. Cechował je 
niezwykle uroczysty charakter. Bracia z 
Zakonu św. Huberta wystąpili w swych 
galowych strojach, wzorowanych na 
pierwszych, liczących już 326 lat 
uniformach, wprowadzonych przez 
założyciela Zakonu – hr. Antoniego 
Sporcka, obecni byli myśliwi – rycerze 
Zakonu św. Jelenia i Zakonu św. Łazarza z 
Jerozolimy oraz myśliwi – członkowie 
PZŁ w swych mundurach. Doniosłości i 



kolorystyki spotkania dopełniały poczty 
sztandarowe : MSMP, b. Wojewódzkich 
Rad PZŁ w Wałbrzychu i we Wrocławiu a 
także Kół Łowieckich : „Bażant” w 
Chrzypsku Wielkim (Wielkopolska ) i 
„Czajka” we Wrocławiu.  

Przy muzyce myśliwskiej, w wykonaniu 
Zespołu Muzyki Myśliwskiej „AKORD 
LASU” z Wrocławia, złożono kwiaty pod 
figurą św. Huberta od Naszego 
Stowarzyszenia oraz od Komendy Polskiej 
„POLONIA”  Zakonu św. Huberta w 
Czechach. 

  Następnie uczestnicy spotkania udali się 
do Ośrodka „MODRZEWIE” w Pisarach 
k/Międzylesia na Walne Zgromadzenie 
Członków naszego Stowarzyszenia. 
Otwarcie obrad poprzedziła chwila ciszy 
za tych naszych członków, którzy odeszli – 
od nas, do Krainy Wiecznych Łowów. 

  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
obejmował dwie części : sprawozdawczą – 
za miniony rok 2020 oraz programową na 
rok finansowy 2021 i łowiecki 2021/2022. 

  Po zakończeniu obrad uczestnicy 
Zgromadzenia uformowali pochód, który – 
przy dźwiękach marsza myśliwskiego, udał 
się do pobliskiego Kościoła Parafialnego 
pod wezwaniem św. Wacława w Pisarach.  

  Celebransami Mszy św. Hubertowskiej 
byli : ks. prob. Klaudiusz Wollk z 
Długopola, 

ks. prob. Mariusz Robak z Rychnova 
(Czechy) i ks. prob. Witold Hyla z 
Wrocławia, kapelan myśliwych PZŁ  
Archidiecezji Wrocławskiej. Oprawę 
muzyczną Mszy Św. wykonali : sakralną – 
organista Pan Adam Bień oraz Zespół 
„AKORD LASU”. Zespół ten prezentuje 
muzykę myśliwską w formie 
instrumentalno – wokalnej z tekstami 

napisanymi, w tym przypadku, do Mszy 
Św. Hubertowskiej. Dziękujemy ks. prob. 
Markowi Mundziakiewiczowi oraz 
sołtysowej Pani Annie Kapitułka za 
przygotowanie kościoła do uroczystości. 

  Po Mszy Św. odbyły się w kościele 
jeszcze trzy doniosłe wydarzenia : 

- Sztandar naszego Stowarzyszenia, 
odznaczony już dwukrotnie, został 
„wzbogacony” o kolejnych 16 „gwoździ” – 
symboli organizacyjnej więzi i kontynuacji 
owocnej współpracy.  

Drzewce sztandaru naszego 
Stowarzyszenia ozdabia już 95 „gwoździ”, 
ufundowanych przez organa samorządów, 
instytucje, firmy prywatne oraz członków 
MSMP i naszych sympatyków. 

- We współpracy z Komendą Polską 
„POLONIA” I Oddziału Zagranicznego 
Zakonu św. Huberta w Kuks ( Czechy ) 
odbyło się uroczyste ślubowanie 
myśliwych – członków MSMP: 

Dariusza Mareckiego i Henryka Wójcika, 
wstępujących do elitarnego Zakonu św. 
Huberta, powołanego w 1695 r. przez hr. 
Antoniego Sporcka w Lyse nad Laba. 
Ceremonię ślubowania 

Prowadził Komtur Komendy Polskiej 
„POLONIA” – br. Roman Rybak, członek 
Koła Łowieckiego „SYLWAN” z 
Wrocławia, członek Zarządu ds. 
Łowieckich MSMP RP. 

- Owocem współpracy MSMP z Zakonem 
św. Huberta było nadanie kol. Jackowi 
Seniowowi – członkowi Naczelnej Rady 
Łowieckiej PZŁ, Orderu „Białego Orła z 
Krzyżem” II Stopnia. 

To najwyższe odznaczenie Zakonu zostało 
nadane kol. J. Seniowowi za długoletnią 
współpracę międzynarodową w 



umacnianiu kultury i tradycji łowieckich, 
zgodnie z intencjami Zakonu św. Huberta. 
Dekoracji odznaczonego dokonał sam 
Wielki Mistrz Zakonu – br. Jan Votava. 

  Po wyjściu z kościoła, na trawiastym i 
częściowo zadrzewionym terenie, czekała 
na uczestników uroczystości wyjątkowo 
ciekawa przygoda myśliwska : pokaz 
ptaków łownych z królewskim orłem 
bielikiem, przygotowany przez czeską 
stronę MSMP. Prezenterem ułożenia 
ptaków był sokolnik kol. Neuman z Hradec 
Králové. 

  Po powrocie do przestronnej Sali Ośrodka 
„MODRZEWIE” W Pisarach rozpoczęto 
czwartą, 

finałową część uroczystości 
jubileuszowych XX. lecia MSMP. W 
trakcie Akademii, prowadzonej przez 
kolegów : Kamila Rinda ( Prezesa ) i 
Mariana Rymarskiego (V-ce Prezesa ) : 

  - Dokonano odznaczenia medalem „ Za 
zasługi dla Łowiectwa Wrocławskiego” 
następujących członków naszego 
Stowarzyszenia : Benedykta Adriana, 
Josefa Bartuška,  Libora Buriana, Jaroslava 
Kejnovskiego, Katarzyny Staniów, 
Przemysława Szczerbaka, Cezarego 
Trubaluka,  Danuty Wierzbickiej - Bary i 
Szymona Zimniaka. Medale nadała 
Kapituła Odznaczeń we Wrocławiu PZŁ 
na wniosek władz naszego Stowarzyszenia. 

- Przekazano zaproszonym gościom, 
fundatorom oraz członkom MSMP 
obszerne, ponad trzystustronicowe, bogato 
ilustrowane zdjęciami i szatą graficzną, 
barwne wydanie „KRONIKI XX. lecia  
MSMP”,  dokumentujące w 19. 
rozdziałach i językach czeskim  

i polskim ( i nie tylko ) historię naszej, 
dotychczasowej działalności. „KRONIKA”  

jest zwieńczeniem ponad rocznej pracy 7. 
osobowego Zespołu Redakcyjnego pod 
przewodnictwem kol. Romana 
Rybaka.Tym wydaniem mogliśmy także 
podziękować wszystkim , 
współpracującym z nami, za okazaną nam 
przychylność i wsparcie. Dzisiaj, po wielu 
latach jesteśmy jedną rodziną, stworzoną z 
przyjaciół myśliwych, ich rodzin oraz 
sympatyków naszego Stowarzyszenia. 
Mamy prawdziwą satysfakcję z tego, że w 
naszej 20. letniej historii spotkaliśmy się z 
życzliwością, partnerstwem i przyjaźnią. 
Każdego z naszych partnerów darzyliśmy i 
zapewniamy, że nadal będziemy darzyć, 
zaufaniem i uczciwością. 

MSMP jest otwarte dla wszystkich 
myśliwych i sympatyków łowiectwa oraz 
organizacji, mających na względzie 
współpracę o europejskim zasięgu. 
Zdajemy sobie sprawę z tego,  

że przyszłość wymaga – od nas, mądrości, 
rozwagi, odpowiedzialności i 
wytrzymałości w tych trudnych czasach 
dojścia do „normalnych i 
lepszych”czasów. 

  Zamykając nasz jubileusz jeszcze raz 
dziękujemy tym wszystkim, z którymi 
współpracowaliśmy w zakresie łowiectwa, 
ochrony środowiska oraz krzewienia 
kultury i 

poszanowania etyki myśliwskiej. 

  Z myśliwskimi pozdrowieniami : „Darz 
Bór!” i „Lovu Zdar!”. 

W imieniu Zarządu MSMP : 

Roman Rybak i Andrzej Wystygło – 
autorzy artykułu. 

Fotografie z uroczystości wykonał Edward 
Maurek z Wrocławia – Członek MSMP 



WIELE  LAT 
SZCZĘŚLIWOŚCI… 

15 października 2021 roku 10 par  
obchodziło swój Jubileusz  50-lecia 
Pożycia Małżeńskiego. To właśnie ponad 
50 lat temu los połączył ich życie, by przez 
następne lata spełniać się jako para 
małżonków, idąc przez życie razem. Ich 
wysiłek w budowaniu udanego małżeństwa 
docenił Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda wyróżniając 
Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Oznaczeni Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali 
Państwo: 

Maria i Piotr Bajkowie 

Alicja i Stanisław Brachowie 

Irena i Czesław Dydynowie 

Bogusława i Stanisław Juraszkowie 

Anna i Edward Kusiowie 

Wiesława i Jerzy Łysiakowie 

Alicja i Waldemar 
Maksylewiczowie 

Maria i Jan Ostapowiczowie 

Krystyna i Zdenek Procykowie 

Elżbieta i Henryk Zientalowie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Uroczystość wręczenia odznaczeń 
odbyła się w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Kultury w Międzylesiu. Nie odbyło się bez 
życzeń, toastów, wspomnień i wzruszeń.  

Uroczystość, która wielu zapadnie na 
długo w pamięci, przygotowali :  
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
Tomasz Korczak oraz Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  Pani 
Daria Bartkowska. 

Wszystkim jubilatom jeszcze raz 
składamy najserdeczniejsze życzenia 
spokojnego i radosnego życia  wśród  
swoich dzieci i wnuków, jak również 
doczekania w szczęściu i zdrowiu 
kolejnych jubileuszy.    

 

 

PODSUMOWUJEMY 
DOKONANIA… 

Gmina Międzylesie wraz z 
partnerem z Obec Orlické Záhoří w okresie 
od 01 stycznia 2021 r. do 31 pąździernika 
2021 r. realizowała projekt pt. 
 "Przenikanie się kultur pogranicza w 
gminach Międzylesie - Orlické Záhoří" . 
Całkowity budżet projektu wynosi 14 
246,00 euro. 

W trakcie realizacji projektu odbyło 
się wiele imprez sportowo - kulturalnych. 
Pierwszym wydarzeniem projektowym 
było rozpoczęcie cyklu zawodów 
rowerowych pn.: Korona Międzylesia”, 
która składała się z siedmiu etapów. 
Ostatni podsumowujący odbył się 16 
października 2021 r. trasą Goworów- 
Jodłów. W ramach projektu na każdym 
etapie dla uczestników zapewniona była 
usługa cateringowa oraz upominki, a 
podczas lipcowego etapu Korony nagrody 
dla zwycięzców. 



 

W trakcie trwania Dni Międzylesia 
odbyły się zawody sportowe dla dzieci: 
Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni 
Pogranicza, w ramach których dzieci i 
młodzież rywalizowały w trzech 
konkurencjach sportowych, dla 
uczestników zawodów w ramach projektu 
zapewniona była usługa cateringowa, 
upominki, nagrody, puchary, medale. 

 

Kolejną imprezą były zawody 
sportowe Parszywa Trzynastka dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, szkolnym w 
kategoriach wiekowych, a dla dorosłych 
bieg główny na 13 km. Dla uczestników 
zapewniona była zapewniona usługa 
cateringowa, upominki oraz nagrody. 

Ciekawą formą spędzenia wolnego 
czasu była gra uliczna pn.: „Perły 
Międzylesia”, podczas której dzieci i 
młodzież miały za zadanie znaleźć ciekawe 
miejsca w Międzylesiu i na ich podstawie 
wykonać pocztówki z pozdrowieniami z 
Międzylesia. Dla uczestników tej gry 

zapewniona była usługa cateringowa oraz 
upominki. 

W ramach dni Międzylesia 
zorganizowane były gry i zabawy dla 
najmłodszych, wszyscy uczestnicy tych 
zabaw dostali upominki i słodki 
poczęstunek. 

Zakończeniem projektu była 
wystawa zdjęć z realizacji działań 
kluczowych podsumowująca przebieg 
projektu i zaplanowaniem dalszej 
współpracy z Partnerem  Orlické Záhoří. 

Głównym celem projektu było 
wzmocnienie opartej na partnerstwie 
współpracy polsko- czeskiej, mającej na 
celu trwały rozwój obszaru pogranicza. 
Realizacja tego projektu dała szanse do 
poznania nowych ludzi i zaprzyjaźnienia 
się z nimi. Na trasie rowerowej , na boisku 
nie ma różnic klasowych, rasowych czy 
kulturowych znikają trudności językowe- 
one nie mają tam aż takiego znaczenia. 
Dlatego rywalizacja sportowa kruszy 
bariery społeczne  dużo lepiej, niż 
jakakolwiek inna aktywność niefizyczna. 
Sprawia, że w naturalny sposób ludzie 
dostają szansę, żeby się do siebie zbliżyć. 
Sport i szeroko pojęta kultura fizyczna ma 
wiele zalet.  Korzyści zdrowotne są tu 
oczywiste, ale uprawianie sportu może się 
także pozytywnie odbić na rozwoju 
osobistym każdego młodego człowieka. 
Uczy szacunku do własnego ciała i pracy 
nad zachowaniem perfekcyjnej kondycji 
zarówno fizycznej jak i psychicznej. 

 

 

 

 

 



DZIEŃ SENIORA 
W MIĘDZYLESIU 

 

W  październikowy słoneczny 
dzień, przy akompaniamencie akordeonu, 
orszak cudownych seniorek w pięknych 
kolorowych strojach w stylu retro udał się 
spod Domów Tkaczy na  pole biwakowe. 
W ten sposób rozpoczęło się świętowanie 
seniorów. Z tej  okazji pracownicy z 
MGOK przygotowali poczęstunek-były 
pyszne dania z grilla, sałatki, wspaniały 
sernik i napoje. Chętni mogli posadzić 
pamiątkowe drzewko. Rozegrano turniej w 
bule –zwycięskie pary otrzymały nagrody. 

 

    
 Naszych seniorów odwiedziły 
najmłodsze dzieci z przedszkola i 
zaśpiewały seniorom 100 lat. Panie 
pokazały na czym polega gra w bule  a 
następnie zrobiono wspólne  pamiątkowe 
zdjęcia. Impreza odbyła się dzięki 
projektowi "Dorwać Świnkę" 

realizowanego  w ramach programu 
Działaj Lokalnie przy współpracy ze 
Związkiem Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Międzylesiu przy MGOK 

     
 Projekt polegał  na utworzeniu 
miejsca do gry w bule na Polu 
Biwakowym w Międzylesiu oraz 
organizacji pikniku w stylu retro.  
 Przewrotna nazwa projektu 
"Dorwać Świnkę" pochodzi od głównej 
bohaterki kul do buli. Najmniejsza 
piłeczka, do której każdy z graczy pragnie 
dorzucić swoją większą kulę-bulę, nazywa 
się właśnie Świnka.  Gazowy grill i 
namiot został zakupiony przez  sołectwo 
Międzylesie w ramach projektu 
„Zostawmy coś po sobie”, realizowanego  
dzięki wsparciu finansowemu powiatu -
„Najlepsze inicjatywy społeczności 
lokalnych”. 

WYCIECZKA DO 
MIĘDZYLESIA I NAGODZIC 

  

W dniu 10.10.2021 odbyła się kolejna 
wycieczka szlakiem kościołów i kapliczek  
w  Gminie Międzylesie. Tym razem 
uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im Przyjaciół Dzieci z 
Domaszkowa uczestniczyli wraz z panią 
Bożeną Gałuszą we Mszy Świętej  w 
Międzylesiu, gdzie sprzedawali za 
dowolną ofiarę różańce misyjne na misje 



San Ramon w Peru. Obejrzeliśmy 
zabytkowy, barokowy kościół pw. Bożego 
Ciała.  

 

 

 

Pochodzi on z 1600-1613, a odnowiony  i 
przebudowany w XVIII w. przez 
Althanów. W kościele znajduje się kopia 
obrazu Matki Bożej Sobieskiej, ambona w 
kształcie łodzi, w ołtarzu głównym obraz 
Jezusa z Apostołami w czasie Ostatniej 
Wieczerzy. W Międzylesiu zobaczyliśmy 
również barokowy kościół św. Barbary na 
cmentarzu oraz kościół św. Jana Pawła II, 

który był świątynią po ewangelicką. Po 
remoncie 2008 roku odprawiono w nim 
pierwszą pasterkę. W Międzylesiu znajduje 
się w rynku kolumna Maryjna, kilka 
kapliczek, figura Jana Nepomucena na 
przedmieściu oraz Jan Nepomucen jako 
pielgrzym koło cmentarza.  

 

                                                                                                             
Następnie udaliśmy się do Nagodzic aby 
zobaczyć figury św. Floriana, św. Józefa z 
Dzieciątkiem Jezus, oraz kapliczki i krzyż.                                                                          
Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać 
zabytki religijne oraz piękno przyrody, 
aktywnie spędzić czas i zebranymi 
funduszami wesprzeć swoich kolegów i 
koleżanki w Peru. 

WYCIECZKA DO POZNANIA 

 

 W dniach 18-20. Października 2021 
roku uczniowie klasy VIII wraz z 
opiekunami: p. Bożeną Gałuszą i p. 
Sebastianem Kopciem udali się na 
wycieczkę do Poznania. Celem wyprawy 



było poznanie historii tego pięknego 
miasta oraz zwiedzanie najciekawszych 
zabytków i miejsc stolicy Wielkopolski. W 
pierwszym dniu naszej wycieczki 
zwiedziliśmy poznański rynek oraz 
udaliśmy się do Nowego ZOO. W 
kolejnym dniu celem naszej wyprawy było 
interaktywne muzeum Brama Poznania, 
które w niezwykle nowoczesny                    
i atrakcyjny dla zwiedzający sposób 
prezentuje historię miasta. Następnie 
udaliśmy się do najstarszej polskiej katedry 
– Bazyliki archikatedralnej Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, która jest 
miejscem pochówku pierwszych Piastów i 
gdzie przypuszczalnie mógł przyjąć 
chrzest Mieszko I. Po obiedzie 
spacerowaliśmy wzdłuż Jeziora 
Maltańskiego, a wieczorem wybraliśmy się 
na „nocny spacer” po Poznaniu. Aby 
zrelaksować się po 2 intensywnych dniach 
zwiedzania w ostatnim dniu wybraliśmy 
się na seans filmowy do Multikina. 
Wszyscy wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni. 

 

„SPRZĄTANIE ŚWIATA 
W MIĘDZYGÓRZU” 
„Myślę, więc nie śmiecę” – to hasło 

tegorocznej kampanii „Sprzątanie Świata”. 
Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest 
wspólną lekcją poszanowania środowiska. 
Głównym jej przesłaniem jest 
uświadomienie ludzi o ich wpływie na 
środowisko i ilość wytwarzanych odpadów 
podczas codziennych czynności oraz 
zachęcanie do nie śmiecenia.  

 

 



Z tej okazji uczniowie klasy VIII a 
pod opieką nauczycieli udali się na 
wycieczkę do Międzygórza w celu 
posprzątania szlaków turystycznych. 
Serdecznie dziękujemy Uczniom za 
włączenie się w tę wspaniałą inicjatywę i 
ochronę naszej Błękitnej Planety. 

 

 

WYCIECZKA NA GÓRĘ 
KŁODZKĄ 

 

 

12 września członkowie Szkolnego 
Koła Krajoznawczo Turystycznego zdobyli 
kolejny szczyt Korony Ziemi Kłodzkiej - 
Górę Kłodzką 765 m n.p.m. koło 
Wojciechowic. Na szczycie znajduje się 
wysoka metalowa wieża, z której 
rozpościerają się przepiękne widoki na 
okolicę i pasma górskie otaczające Kotlinę 
Kłodzką. Na szczycie wieży odczuwa się 
drgania, co powoduje dreszczyk emocji. 
Uczestnicy rajdu powrócili zadowoleni. 
Piękne krajobrazy są nagrodą dla tych, 
którzy dotarli do celu. 

 
WYCIECZKA DO 

BOBOSZOWA, 
KAMIEŃCZYKA I 

SMRECZYNY 

 

19.09.2021 odbyła się kolejna 
wycieczka szlakiem kościołów i kapliczek  
w  Gminie Międzylesie. Tym razem 
uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im Przyjaciół Dzieci z 
Domaszkowa uczestniczyli wraz z panią 



Bożeną Gałuszą we Mszy Świętej  w 
Boboszowie, gdzie sprzedawali za 
dowolną ofiarę różańce misyjne na misje 
San Ramon w Peru. Obejrzeliśmy 
zabytkowy kościół pod wezwaniem . św. 
Anny. W głównym, barokowym  ołtarzu 
jest obraz przedstawiający  św. Annę wraz 
z Maryją i Dzieciątkiem Jezus. W 
Boboszowie znajduje się przydrożna Pieta. 
Następnie udaliśmy się do Kamieńczyka                       
do najstarszego drewnianego kościoła w 
Kotlinie Kłodzkiej z 1710 roku pod 
wezwaniem św. Michała Archanioła. Tam 
dzieci spotkały się z biskupem Markiem 
Medykiem, który wizytował kościół.  Na 
koniec uwieczniliśmy w Smreczynie 
przydrożne figury. Po raz kolejny dzieci 
mogły podążać śladami wiary przeszłych 
pokoleń i pogłębiać swoją. 

                               

BAŚNIOWE PRZEŻYCIA… 
 

29 września dzieci z klas trzecich i 
drugiej wraz z wychowawczyniami uda y 
się na musical dla dzieci pt. „Alicja” do 
Teatru Muzycznego Capitol we 
Wrocławiu.  

 

 
 
Spektakl oparty jest na wątkach 

baśni pt.: "Alicja w krainie czarów". Celem 
uczestnictwa w spektaklu było nie tylko 
podniesienie kompetencji kulturalnych w 
zakresie odbioru sztuki, ale przede 

wszystkim umożliwienie bezpośredniego 
kontaktu ze sztuką, uwrażliwienie na 
piękno, oraz krzewienie kultury i estetyki 
żywego słowa i muzyki.  

 
 
Sztuka pełna magii, kolorów, 

światła pięknej muzyki, śpiewu i gry 
aktorów oraz połączenie z nowoczesną 
technologią sprawiły, że wszyscy czuliśmy 
się jak w baśniowej krainie. Było to dla nas 
niecodzienne przeżycie i prawdziwe 
oderwanie od rzeczywistego świata. 
 

„WSPÓŁPRACA WZBOGACA” 
 
 „Kulturalne Czarodziejki” 
ponownie zaprosiły dzieci i dorosłych na 
warsztaty w Domu Kultury w 
Domaszkowie. Projekt pod nazwą 
„Współpraca wzbogaca” ma na celu 
zachęcić dzieci, młodzież oraz dorosłych 
do wspólnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu oraz przy artystycznych 
 i kulinarnych warsztatach. Pragniemy na 
nowo odbudować relację mieszkańców wsi 
Domaszków i okolic po tak długiej izolacji 
spowodowanej pandemią COVID 19. 



 
 
 Wrzesień rozpoczęliśmy 
warsztatami „Aktywnie wracamy do 
formy”, na których fizjoterapeutka Ewa 
pomaga przywrócić nasze ciało do formy. 
Zajęcia „Śmigaj z Martą” to również 
aktywnie spędzony czas na świeżym 
powietrzu z pomocą kijków nordic 
walking. 
 

 
 
 Dzieci również nie mogły narzekać na 
nudę. Wspólnie „Spotkaliśmy się przy  
ognisku”, były gry, zabawy, konkursy z 
nagrodami zorganizowane przez 
strażaków. 
 
 Październik to kolejny miesiąc 
projektu, który obfitował w ćwiczenia z 
fizjoterapeutką oraz aktywne chodzenie z 

kijkami nordic walking. Odbyła się 
również zabawa taneczno - ruchowa dla 
dzieci „Tańce wygibańce”. „Magiczne 
cuda z koralików” to artystyczne warsztaty 
dla dzieci, na których tworzyły one 
przepiękne i unikalne prace z koralików 
termokurczliwych. Dorośli  mieli szansę 
wykazania się swoimi umiejętnościami 
artystycznymi na warsztatach  „Magiczna 
biżuteria”, na których Pani Magda 
przekazała swoją wiedzę jak stworzyć 
przepiękne dzieło sztuki. Dzieci i dorośli 
własnoręcznie wykonywali „Pachnące 
mydełko” z masy glicerynowej, używając 
do tego barwników, zapachów oraz 
specjalnych foremek. 
 W listopadzie serdecznie 
zapraszamy na kolejne warsztaty z 
fizjoterapeutką jak również zajęcia 
kulinarne, artystyczne m.in. koraliki 
termokurczliwe, biżuteria dla dzieci, 
tworzenie świec i gry planszowe. 
 W grudniu będziemy piec, tworzyć 
kartki i ozdoby świąteczne. 
 
 Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za aktywny udział w 
zajęciach i zapraszamy na pozostałe 
warsztaty. Wszelkie informacje dotyczące 
przyszłych zajęć znajdą się na plakatach i 
stronie facebook. 
 
Projekt współfinansowany przez: 
 

 
 
 
 
 



WYCIECZKA PRZYRODNICZA 
 

 
 
 21 września klasa trzecia b 
odwiedziła gospodarstwo agroturystyczne 
" Nowinka" w Nowej Wsi. Wycieczka 
przybliżyła dzieci do środowiska 
przyrodniczego. Dzięki uprzejmości 
gospodyni mogliśmy poznać ciekawostki z 
życia koni i psów, licznie tam 
zgromadzonych i bardzo przyjaźnie 
nastawionych do nas. Podczas naszego 
pobytu nauczyliśmy się jak pielęgnować 
konie i przygotować do jazdy w siodle. 
Każdy z nas odbył przyjemną, bezpieczną 
wycieczkę w siodle na wybranym przez 
siebie koniku. W międzyczasie upiekliśmy 
swoje smakołyki na ognisku Podzieliliśmy 
się z pieskami. Mogliśmy bawić się na 
placu zabaw, grać w piłkę, spacerować   z 
konikami i psami. W ramach akcji 
"Sprzątania świata" zebraliśmy też dwa 
worki śmieci z pobliskiego otoczenia. 
Zaplanowany czas wycieczki trzeba było 
przedłużyć o godzinkę, bo bardzo nam się 
podobało. Zachęcamy naszych kolegów i 
koleżanki do odwiedzin "Nowinki". Sami 
też tam jeszcze wrócimy. 
 

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ  
EDUKACJI NARODOWEJ 

 
 Skromniej niż zwykle, bo w 
czasach pandemii, ale jednak z uroczystym 
akcentem. Podczas specjalnie 
zorganizowanego apelu nasi uczniowie 

wyrazili swoją wdzięczność i życzenia 
wszystkim pracownikom szkoły. Dzieci 
śpiewały i tańczyły i życzyły : 
Wszystkiego najlepszego z uśmiechem i 
zaangażowaniem. Każdy pracownik w tym 
dniu otrzymał również symboliczny 
kwiatek. Dziękujemy uczniom i rodzicom 
za pamięć. 
 

 
 

WYBORY DO RADY 
SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

We wtorek 28. września 2021 roku 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie odbyły 
się wybory do Rady Samorządu 
Uczniowskiego. W głosowaniu mogli 
wziąć udział uczniowie klas IV – VIII 
będący uczniami naszej szkoły. 

 



 W wyborach wzięło udział 92 
uczniów. Najwięcej głosów zdobyli: 
Zuzanna Świesiulska  – 39 głosów, 
Franciszek Zdral - 36 głosów, Natalia 
Zemrzycka  – 28 głosów. Tym samym  
przewodniczącą samorządu została 
Zuzanna Świesiulska, zastępcą Franciszek 
Zdral, a sekretarzem Natalia Zemrzycka. 
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy. 
Wszystkich uczniów natomiast zachęcamy 
do włączenia się w działalność Samorządu 
Uczniowskiego w bieżącym roku 
szkolnym. 

Opiekunowie samorządu 

PAŹDZIERNIK DLA 
AKTYWNYCH, CZYLI 104. 

„MOJA DWUNASTKA” ORAZ 
FINAŁ IX SEZONU IMPREZY 

ROWEROWEJ „KORONA 
MIĘDZYLESIA” 2021 

 

Tegoroczna jesień, wyjątkowo 
ciepła i słoneczna, nie zawiodła także 
miłośników obu cyklicznych imprez 
rekreacyjnych marszowo-biegowej „Moja 
Dwunastka” oraz rowerowej „Korona 
Międzylesia”. Po prostu aura idealnie 
dopasowała się do terminarza imprez. 
Przede wszystkim nie padało, a ponadto 
było dużo słońca. I te niepowtarzalne 
barwy jesieni… 

W odbywającej się na międzyleskim 
stadionie „Mojej Dwunastce” w sobotę 2 
października 2021 r. udział wzięło 10 
osób. Każdy po prostu czerpał 
przyjemność z comiesięcznej wspólnej 
dawki ruchu na wolnym powietrzu i 
spotkania w miłej atmosferze. Z biegiem 
lat, a dla przypomnienia, wystartowaliśmy 
w listopadzie 2012 roku, coraz mniej 

ważna stała się ilość pokonanych metrów, 
aczkolwiek najczęściej zapisujemy wyniki 
i prowadzona jest dwunastkowa statystyka. 
Certyfikaty udziału zastąpiły paszporty na 
cały sezon „Dwunastki” a w bieżącym 
sezonie 2021 i z nich zrezygnowaliśmy – 
staliśmy się jeszcze bardziej EKO. 
Wydłużył się czas aktywności ruchowej z 
12 do 24 minut. Niezmienne jest to, że 
spotkania odbywają się co miesiąc, 
najczęściej w pierwszą sobotę miesiąca, 
zawsze startujemy o godz. 10.00, a każdy 
wybiera najbardziej odpowiednią dla siebie 
formę ruchu: spacer, marsz z kijkami lub 
bez, marszobieg lub bieg. Jest to impreza 
dla każdego. Zapraszamy więc wszystkich 
chętnych w sobotę  6 listopada 2021 r. na 
105. „Moją Dwunastkę”. 

Koronny, niezmienny od 2013 roku 
oraz najbardziej wymagający w 2021 roku, 
Finałowy etap IX sezonu „Korony 
Międzylesia”  z Goworowa do Jodłowa, 
który odbył się 16 października 2021 r. i 
obfitował w liczne niespodzianki.  

Biuro zawodów zorganizowano w 
goworowskiej Izbie Pamięci Tkactwa. Na 
dobry początek wydano 19 numerów 
startowych. Pod numerem „1”, punktualnie 
o 10.00 na trasę wyjechali pierwsi 
uczestnicy Agnieszka i Andrzej, który w 
zastępstwie za kontuzjowanego Rafała 
podjął się dowiezienia do mety w  
rowerowej przyczepce naszych 
najmłodszych Koronowiczek Nataszy i 
Nadii. W ślad za nimi co minutę na trasę 
wyruszali kolejni jej uczestnicy. Niemniej 
momentami trudno było uwierzyć w te 
cominutowe starty – na podjeździe bywało 
bardzo tłoczno i nawet można było ze sobą 
porozmawiać. 



 

 

 Każdy w swoim niepowtarzalnym stylu 
pokonał dystans 5,7 km i aż 350 m. 
różnicy wzniesień i z radością przejechał 
nie tylko tradycyjną roślinną linię mety, ale 
również przez dmuchaną bramę z napisem 
META przy dźwiękach utworu „We Are 
The Champions” – „Jesteśmy Mistrzami”. 
Najwięksi mistrzowie dnia, którzy 
najszybciej pokonali trasę to Edyta 
Samborska i Janusz Kühnel, czyli 
najszybsi kobieta i mężczyzna etapu. 

 

Rowerzysta jadący pod górę 
napędza rower nie tylko siłą mięśni, ale 
także siłą woli, której nikomu z 
Koronowiczów nie brakuje. Nigdy się nie 
zdarzyło, by ktokolwiek nie dotarł do 
mety, a radość ze zdobywania kolejnych 
wzniesień, niezależnie od czasu i metody, 
jakimi się je zdobyło, zawsze jest 
ogromna. Jeszcze większą radością jest 
wspaniała atmosfera tworzona przez 
wszystkich, zarówno organizatorów, jak i 

uczestników. Wspieranie i motywowanie 
się nawzajem, doping na starcie, podczas 
przejazdu i na mecie… Bezcenne! Każdy 
uczestniczący w imprezie przyczynia się 
do tworzenia jej przyjaznego klimatu. 

 

Niespodzianek bez liku. Pierwszorzędny 
catering, na który składały się: kiełbasa 
zapiekana z cebulką; kiełbasa do 
samodzielnego upieczenia nad ogniskiem; 
chleb; wyborne ciasta i ciasteczka, soki 
owocowe, woda mineralna, gorąca herbata, 
a nawet jabłka. Po prostu pyszności.  

W oczekiwaniu na ceremonię zakończenia 
tegorocznego sezonu „Korony 
Międzylesia” był czas nie tylko na 
konsumowanie wspomnianych 
smakołyków, ale przede wszystkim na 
przyjacielskie pogawędki i świetną zabawę 
podczas konkursu jazdy (jak się później 
okazało z nagrodami) na zaczarowanym 
rowerze przywiezionym przez Rafała. 
Wszystko to z muzyką w tle, więc można 
było nawet potańczyć. 

Tradycyjnie tzw. część oficjalną 
rozpoczęliśmy od podsumowania etapu i 
wręczania paszportów, uzupełnionych o 
czas finałowego przejazdu. A potem… 
niespodziankom i podziękowaniom 
niemalże nie było końca. W naszej 
imprezie każdy jest ważny i każdemu 
poświęcono uwagę. Najpierw pani 
Komandor wyrecytowała wierszowaną 
historię o „Koronie Międzylesia” własnego 
autorstwa. Następnie „rozsypał się” worek 
nagród i upominków: pamiątkowe medale i 
wydrukowany wiersz ku pamięci wręczane 



przez dwie Kasie; niespodzianki od 
Agnieszki i Rafała - oprawioną sentencję: 
„Życie jest jak jazda na rowerze, aby 
utrzymać równowagę nie możesz się 
zatrzymać” i nagrody za konkurs ze 
zwariowanym rowerem; pakiety 
upominkowe od Burmistrza Międzylesia; 
koszulki rowerowe od Euroregionu 
Glacensis a wszystko to w swobodnej, 
radosnej atmosferze okraszonej szczyptą 
humoru.  

I kolejny raz tak trudno było nam się 
rozstać… Nie na długo. Wszak sezon 
rowerowy nigdy się nie kończy, a czas do 
Jubileuszowego X sezonu „Korony 
Międzylesia” 2022 minie szybciej niż się 
wydaje. Koronowe szlaki czekają na 
wszystkich, którzy chcieliby czerpać 
radość z jazdy rowerem razem z tymi, 
którzy już w tej rowerowej imprezie się 
rozsmakowali i zarażeni są w niej 
uczestnictwem. 

Na zakończenie należą się 
podziękowania wszystkim, którzy sprawili, 
że było to wspaniałe zakończenie sezonu: 
ekipie Biura Zawodów Irenie Trytek i 
Marii Zadorożnej; honorowemu prezesowi 
MLKS „Sudety” i starterowi zawodów 
Jerzemu Błażejewskiemu, sędziemu 
głównemu Zbigniewowi Kani; obsłudze 
sytemu pomiarowego Markowi i 
Patrykowi Glińskim; ratownikowi 
medycznemu Grzegorzowi Rycomblowi; 
koordynatorkom projektu „Przenikanie się 
kultur pogranicza Międzylesie – Orlické 
Zahoři” Katarzynie Bernasińskiej i 
Justynie Adamów; ekipie technicznej i 
twórcom koronowego ogniska Dariuszowi 
Kosacz i Waldemarowi Brandys; Pani 
Sołtys Goworowa Violettcie Przybylskiej; 
twórczyniom wytrawnych i słodkich 
przysmaków Małgorzacie Płaziak, Annie 
Rokosz, Marioli Stock, Marcie Cygan; 

dobrym duchom „Korony Międzylesia” 
Agnieszce i Rafałowi Majewskim, po 
których można się spodziewać 
niespodziewanego; najlepszemu 
fotoreporterowi Piotrkowi Galikowi oraz 
„silnikowi” tej imprezy Pani Komandor 
Katarzynie Grzybowskiej-Kani. 

Dziękujemy także wszystkim 
koronowym rowerzystom – dzięki waszej 
obecności ta impreza z każdym rokiem 
nabiera więcej smaku: „Siła tej imprezy 
tkwi w jej uczestnikach / Wszystko dla 
nich / Nic bez nich / W sercach miarowo 
zębatka tyka”. Cieszymy się niezmiernie, 
że pomysł Klubu Sportowego „SUDETY” 
był trafiony i spodobało się Wam wspólne 
rowerowanie. Do zobaczenia w kwietniu 
2022 roku. 

RAJD ROWEROWY DOLINĄ 
NYSY KŁODZKIEJ 

 

25 września 2021 r. w Międzylesiu odbył 
się RAJD ROWEROWY DOLINĄ NYSY 
KŁODZKIEJ  zrealizowany w ramach 
projektu nr 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002648  pn. 
„Polsko-Czeska przyjaźń sportowa 
Międzylesie - Orlické Záhoří” 
realizowanego ze środków EFRR w 
ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-
2020 oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 



Zapisy uczestników odbyły się o godz. 
10.30  na parkingu za Urzędem Miasta i 
Gminy Międzylesie, Burmistrz przywitał 
wszystkich uczestników i przedstawił 
regulamin przejazdu, a o godz. 11.00 
wszyscy wspólnie ruszyliśmy w rajdzie. 
Rowerzyści mieli do pokonania wspólnie 
trasę ok. 9 km z Międzylesia ul. Kościelną, 
Sportową, Lipową i Osiedle  do Nagodzic 
(powrót tą samą trasą). Tempo przejazdu 
dostosowane było do najwolniejszego 
uczestnika. W przejeździe brało udział  48 
osób. 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
dyplom uczestnictwa, upominek, ciepły 
posiłek, batonik oraz ciepły i zimny napój. 
Na zakończenie Burmistrz nagrodził 
najmłodszych i najstarszych uczestników 
rajdu. Nad bezpieczeństwem imprezy 
czuwała OSP Roztoki i OSP Międzylesie, 
którym bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY 
ZA POMOC. 

 

W rajdzie bardzo licznie uczestniczyły 
rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli, 
bardzo cieszymy się taką frekwencją i 
zapraszamy na kolejne zawody!!!! 

 

ZNAD PINGPONGOWEGO 
STOŁU… 

Skończyły się wakacje i dzieci z radością 
wróciły do swego ulubionego tenisa 
stołowego, zaczynając sezon od spotkań 
„na wyjazdach” 

25.09.2021 rozegrane zostały w 
Brzegu Dolnym „WTK Juniorów oraz 
Żaków”.  Bardzo dobrą postawę 
zaprezentowały juniorki  Sudetów 
Międzylesie :  Oliwia Neter zajęła 14. 
miejsce,  Katarzyna Suława 18. W 
kategorii „Żaczek”   dzielnie stawała w 
szranki jedyna w tej kategorii nasza 
zawodniczka młodziutka Kaja Czubala  
zajmując bardzo dobre 5. miejsce. 

****** 

9 października 2021r  rozpoczął się 
oficjalnie sezon ligowy tenisa  stołowego. 
SUDETY  Międzylesie  na  wyjeździe  do 
 Makowic zremisowały  9/9  w V lidze. 
Bardzo dobry mecz rozegrała nasza 
młodziutka zawodniczka Lila Neter mimo 
 uplasowania się na odleglejszej pozycji. 
Punkty zdobyli :  Oliwia Neter 3,5, 
 Katarzyna Suława 3,5 i   Grzegorz Bzowy 
2 punkty.      
 Tego samego dnia  rozegrany został 
mecz IV ligi. Tym razem w roli 
gospodarza wystąpiły nasze Sudety. 
Gościliśmy drużynę MKS Orzeł 
Wałbrzych niełatwego przeciwnika, 
wygrywając z nim wysoko 10/3. Punkty 
zdobyli : Bartosz Jurkiewicz 3,5, Bolesław 
 Dyc 2, Artur Kwaśnik 2,5 i  Sławomir 
Bielak 2 punkty. 

****** 

W dniach 16 i 17.10. 2021 
rozegrane zostały Mistrzostwa Polski 
 Krajowego Zrzeszenia LZS  w tenisie 



stołowym w  Luboniu pod Poznaniem. W 
juniorkach  wystąpiła zawodniczka 
SUDETÓW Międzylesie Katarzyna 
Suława  zajmując – na 32 zawodniczki, 
miejsce w przedziale 13-16. Występ naszej 
juniorki należy uznać za udany, 
zważywszy na silną konkurencję. Na 
turnieju poziom był wysoki, bo były to 
przecież Mistrzostwa Polski, a w tego typu 
rozgrywkach nie ma zdecydowanie 
słabych zawodników… 

 

MISTRZOSTW ŚWIATA W 
TRÓJBOJU SIŁOWYM GPC. 

Pabianice  

 

 

 

W hali MOSiR w Pabianicach 22 
października nastąpiło otwarcie Mistrzostw 
Świata w Trójboju Siłowym GPC.  

To największa taka impreza w Polsce i 
Europie. Do Pabianic przyjechali 
zawodnicy z 30 krajów.  

Zawodnicy z Międzylesia  zajęli miejsca: 

Grzegorz Kantor 1 miejsce Masters 45-49 
kat +140 kg Andrzej Juraszek 3 miejsce 
Masters 44-49 kat do 100 kg , Krzysztof 
Halczyk 3 miejsce Masters 45-49 kat do 
140 kg.  

GRANTY PPGR - WSPARCIE 
DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH 

PRACOWNIKÓW PGR W 
ROZWOJU CYFROWYM. 

 

 

Gmina Międzylesie informuje, iż ruszył 
nabór wniosków na zakup sprzętu 



komputerowego dla dzieci z rodzin byłych 
pracowników PPGR. Z programu będą 
mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki 
byłych pracowników PPGR. Program 
zostanie sfinansowany z funduszy 
europejskich – w ramach programu 
REACT-EU. 

Osoby uprawnione do udziału w programie 
to uczniowie szkół podstawowych i 
średnich, którzy: 

1) zamieszkują miejscowości w których 
funkcjonowało niegdyś zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwo gospodarki 
rolnej (PPGR), 

2) są członkami rodzin (krewnymi w linii 
prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, 
pradziadkowie/opiekunem prawnym) osób, 
które pracowały i zamieszkiwały w 
miejscowości, w której niegdyś 
funkcjonowało państwowe 
przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. 

 WAŻNE: sprzęt komputerowy zostanie 
zakupiony przez Gminę Międzylesie i 
przekazany osobom, które złożyły w 
terminie do gminy oświadczenie 
(wniosek) oraz spełniają kryteria 
programu.  

Oświadczenia (wnioski) można pobrać w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu 
(pok nr 12., Referat Organizacyjny) lub 
ze strony internetowej Gminy 
Międzylesie (www.miedzylesie.pl) 

 Oświadczenia wraz z załącznikami 
należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. do 
godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy Międzylesie. 

 Osobą do kontaktu jest Pan Marek 
Gliński tel. 748126327 wew. 25. 

AIRLY – W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

 

 

 

W Międzylesiu uruchomiono  2 czujniki 
powietrza wskazujące na jakość powietrza, 
temperaturę wilgotność, ciśnienie, stężenie 
gazów w atmosferze, powietrze można 
monitorować ze strony internetowej 
www.miedzylesie.pl, zakładce jakość 
powietrza lub z aplikacji Gmina 
Międzylesie.  
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