
 

 

 

 



ROZMAWIAMY Z REGINĄ NASTEKA O POMOCY BURMISTRZOWI                                                        
W SPRAWACH UCHODŹCÓW ZAMIESZKAŁYCH W NASZEJ GINIE, 

ORAZ O POCZĄTKACH NOWEGO ŻYCIA JEJ RODAKÓW… 

Jak to się stało, że zaczęła pani pomagać burmistrzowi w sprawach związanych z 
uchodźcami ? Na czym polega ta pomoc i – przy okazji, muszę zapytać czy pani również 

pomaga  swoim rodakom  ?   
Zadzwoniłam do burmistrza w trzeci dzień bestialskiego ataku Putina na mój Kraj z 

prośbą o pomoc w zorganizowaniu marszu wsparcia dla Ukrainy jako Państwa niepodległego 
i przeciwko agresji Rosji. Kilka dni później w MGOK został zorganizowany koncert z okazji 
Dnia Kobiet, gdzie wspólnie z Panem Burmistrzem Korczakiem apelowaliśmy o pomoc dla 
Ukrainy.  
Ja zaśpiewałam nasz Hymn, Hymn Ukrainy. Jestem Ukrainką od pradziadków, jestem 
patriotką. Moi rodzice zostali w Kraju (województwo Dnieprowskie) Oni zostają bronić 
naszego kraju, kto jak może. Tato jest w terytorialnej obronie, a mama jak reszta gospodyń 
naszej wioski kleją pierogi, robią tuszonkę z mięsa domowej hodowli, kiełbasę zalewają 
smalcem, pieką drożdżówki. Wszystko pakują i wysyłają dla naszych mężczyzn, chłopaków, 
żołnierzy, którzy bronią naszą Ukrainę, nasze prawo i wolność.     
 Dlatego nie umiem siedzieć bezczynnie w domu, a pomaganie innym nie jest mi obce…
                                                                                                   
Jestem tu od 5 lat, przyjechałam z pięcioletnim synkiem. Polskiego języka nauczyłam się dość 
szybko, ważne jest przebywanie wśród Polaków, język. Nasze języki są bardzo podobne, tylko 
trzeba się skupić na niektórych aspektach i "pojdziot"… W każdej chwili mogę pomóc 
każdemu chętnemu w nauce mówienia i pisania po polsku (na tyle ile sama potrafię). 
Pomagam jak potrafię, np. w tłumaczeniu z polskiego na ukraiński i odwrotnie, byłam z 
Burmistrzem w Goworowie na spotkaniu z naszymi dziewczynami, kobietami z Ukrainy, które 
były zmuszone uciekać z kraju z dziećmi do Polski. Próbuje pomóc z pracą, lekarzem, jakąś 
informacją i po prostu wsparciem, dobrym słowem... Jestem umówiona z niektórymi 
dziewczynami na naukę języka polskiego.  

Ilu uciekinierów gości nasza gmina ? 

Do Międzylesia docelowo przyjechało tylko parę kobiet z Ukrainy. Żony mężczyzn, 
którzy pracują w Boboszowie i do Jodłowa do ośrodka opiekuńczego. Są już w Nowej Wsi, 
Długopolu Górnym, Goworowie i w samym Międzylesiu.  

W czasie ostatniej rozmowy z burmistrzem było powiedziane, że na terenie gminy w 
tym momencie było ponad 70 osób, ale liczby się zmieniają co dzień, nie każda osoba została 
zgłoszona od razu do gminy czy Bystrzycy albo starosty powiatu. Niektórzy ludzie byli zabrani 
bezpośrednio z granicy, czy jechali do znajomych... I to jeszcze nie koniec. Teraz będą 
przyjeżdżać kobiety które były w samym ogniu wojny, prawdziwie potrzebujący! Bez jedzenia, 
spania, normalnego życia.... Niektórzy utracili dzieci z głodu lub braku leków... To dopiero 
początek… 
 

Czy pani rodacy, gdy „staną  na nogach”  w nowym miejscu zamieszkania,  włączą się w 
życie Międzylesia i gminy ?  

Chyba tak, bo każdy Polak, każda rodzina bierze udział w pomocy uchodźcom... 
jedzeniem, produktami pierwszej potrzeby, ubraniami, uśmiechem i dobrym słowem.  Jestem 
pewna że każdy, kto jest na terenie gminy znajdzie pracę, dzieci pójdą do szkoły, przedszkola i 



żłobka... Każdemu będzie nadany pesel i nadane równe warunki tak jak i Polakowi w 
prawach pracy, czy opieki medycznej.  Będą dostawać na dzieci 500+ i jak się nie mylę każda 
osoba  dostanie na start  i zagospodarowanie, jednorazowo po spełnieniu określonych 
warunków 300 zł. Bardzo dużo osób prywatnych,  a także firm zgłosiło swoją chęć w pomocy 
zakwaterowania dla Ukraińców. Zostało zorganizowane około 600 miejsc w naszej gminie, 
ale wiem że część chętnych wycofała  się, po tym jak polski rząd zmienił kwotę utrzymania dla 
jednej osoby z 120 zł na 40.  

Z ust dziewczyn już padło pytanie jak długo oni mogą zostać w tych miejscach, w 
których się znaleźli? W odpowiedzi Burmistrz: Tak długo jak będzie to potrzebne... Póki co 
wszyscy, którzy trafili na teren naszej gminy otrzymali dach nad głową, jedzenie i ciepłe 
łóżko...  

A co z dziećmi i szkołą ? 

Że słów dyrektora szkoły wynika, że do szkoły w Międzylesiu może przyjąć jeszcze ok. 
106 uczniów (tylko nie wiem jak z rozdzieleniem do klas). 

Jak ocenia pani gościnność międzylesian ? 

Jestem bardzo wdzięczna burmistrzowi i każdemu, kto zechciał i chce pomagać 
mojemu narodowi w potrzebie, przetrwać taki ciężki czas, jakim jest wojna. Czas 
niesprawiedliwości i walki za nasz kraj, za naszą niepodległa i piękna Ukrainę neńke (matkę) 
Jesteśmy niezależnym wolnym i dobrym narodem w swoim kraju. Chcemy żyć w porozumieniu 
i radości.  
Jak pani widzi przyszłość swego kraju i swoich rodaków ? 

Wiadomo, że po tym wszystkim już nie będę tak jak wcześniej. Będzie ciężko, Ukraina 
w ruinach, zniszczone kulturalne zabytki, mosty, drogi, kościoły, szpitale, szkoły....  

Putin równa z ziemią nasz kraj, ale nie wygra!!!! Nie w UKRAIŃCÓW. Jesteśmy silni 
duchem i chęcią zwycięstwa u siebie w domu! Zwłaszcza teraz, gdzie każdy ojciec, który 
stracił żonę czy dziecko, matkę może iść do końca. Tak nasi mężczyźni idą walczyć z 
„najpotężniejszą armią świata”, ale idą walczyć o nasze prawa, o Wolną Ukrainę pod 
błękitnym niebem z jasnym słońcem. Z uśmiechem dziecka w kwitnącej Ukrainie. 

Dziękuję  za rozmowę 
PODZIĘKOWANIA 

Zwracam się do wszystkich mieszkańców naszej gminy z gorącym podziękowaniem 
za zaangażowanie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 

Nie  wymieniam nikogo z nazwiska, ani nie podaję nazwy instytucji, bo pomoc jest 
powszechna i nie chciałbym nikogo pominąć.        
 Pewien jestem,  że gmina nasza z pomocą Państwa sprosta tej trudnej sytuacji i 
rozumiejąc potrzebę chwili udzieli wsparcia uchodźcom do momentu kiedy będą mogli 
wrócić do swojej wolnej ojczyzny.  

Tomasz Korczak 

W GMINIE MIĘDZYLESIE PRZEBYWA OBECNIE OK. 200 OBYWATELI UKRAINY 
W TYM PONAD 60 DZIECI 

 



SPOTKANIE GŁOSU SENIORA 
Z SENIORAMI GMINY 

MIĘDZYLESIE  
 
13 stycznia 2022r. o godzinie 16.00 w 
Domku Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 w 
Międzylesiu odbyło się spotkanie Prezesa 
Stowarzyszenia Manko - Głos Seniora – 
Łukasza Salwarowskiego z Seniorami z 
gminy Międzylesie zrzeszonymi w 
Związku Emerytów i Rencistów w 
Międzylesiu.  
 
W spotkaniu uczestniczyli także: Burmistrz 
Miasta i Gminy w Międzylesiu – Tomasz 
Korczak oraz Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Międzylesiu – Agnieszka 
Łąk.  
 
W trakcie spotkania Łukasz Salwarowski 
wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy w 
Międzylesiu certyfikaty Partnera kampanii:  
Bezpieczny Senior - Stop Manipulacji - nie 
daj się oszukać oraz Mądre leczenie to 
szybszy powrót do zdrowia!  
Każdy z uczestników wysłuchał wykładu 
edukacyjnego Stop manipulacji - Nie daj się 
oszukać oraz otrzymał bloczki z wykazem 
przyjmowanych produktów oraz pojemniki 
na leki! Gmina Międzylesie jest Partnerem 
Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora w 
programie Gmina Przyjazna Seniorom oraz 
Ogólnopolska Karta Seniora! A dodatkowo 
w bieżącym roku Gmina przystąpiła 
również do ogólnopolskiej kampanii 
społecznej „Mądre leczenie to szybszy 
powrót do zdrowia” oraz Bezpieczny 
Senior – Stop manipulacji - Nie daj się 
oszukać!  
Dziękujemy Gminie za owocną 
współpracę! Pozdrawiamy wszystkich  

Seniorów z Gminy Międzylesie! 

 

MIĘDZYLESIE - ORLICKÉ 
ZÁHOŘÍ 

 

Gmina Międzylesie wspólnie z Partnerem z 
Czech  Obec - Orlické Záhoří w 
ramach   projektu unijnego pn. „Polsko-
Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie - 
Orlické Záhoří ” uczestniczyła w 
Międzynarodowych Targach Turystyki i 
czasu wolnego we Wrocławiu w dniach 
04.03.2022r. – 06.03.2022 r.  Na 13. Edycji 
Międzynarodowych Targów Turystyki 
prezentowało się  150. wystawców z 
różnych krajów m.in.  Hiszpanii, Niemiec, 
Czech, Gruzji i Adżarii oraz Litwy. Krajem 
partnerskim imprezy była natomiast 
Bułgaria. Międzynarodowe Targi Turystyki 

https://www.facebook.com/StopManipulacjiNieDajSieOszukac/?__cft__%5b0%5d=AZXwnIo5qFufW381bHza-D1aYTWWlQpG_LvK3YmdpA_rASK3GS4mT1HOTEtAGRX1BsCVhgaT7MvB3LI29L1FheMWZ7rK3YjNZeqkbwB0whBRoyDqubgDRRIK1dAh5-BpCuc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/StopManipulacjiNieDajSieOszukac/?__cft__%5b0%5d=AZXwnIo5qFufW381bHza-D1aYTWWlQpG_LvK3YmdpA_rASK3GS4mT1HOTEtAGRX1BsCVhgaT7MvB3LI29L1FheMWZ7rK3YjNZeqkbwB0whBRoyDqubgDRRIK1dAh5-BpCuc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/stowarzyszeniemanko/?__cft__%5b0%5d=AZXwnIo5qFufW381bHza-D1aYTWWlQpG_LvK3YmdpA_rASK3GS4mT1HOTEtAGRX1BsCVhgaT7MvB3LI29L1FheMWZ7rK3YjNZeqkbwB0whBRoyDqubgDRRIK1dAh5-BpCuc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora/?__cft__%5b0%5d=AZXwnIo5qFufW381bHza-D1aYTWWlQpG_LvK3YmdpA_rASK3GS4mT1HOTEtAGRX1BsCVhgaT7MvB3LI29L1FheMWZ7rK3YjNZeqkbwB0whBRoyDqubgDRRIK1dAh5-BpCuc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Gmina-Mi%C4%99dzylesie-1552732154973851/?__cft__%5b0%5d=AZXwnIo5qFufW381bHza-D1aYTWWlQpG_LvK3YmdpA_rASK3GS4mT1HOTEtAGRX1BsCVhgaT7MvB3LI29L1FheMWZ7rK3YjNZeqkbwB0whBRoyDqubgDRRIK1dAh5-BpCuc&__tn__=kK-R


i czasu wolnego z każdą kolejną edycją 
cieszą się coraz większą popularnością. 
Wyjątkowe atrakcje naszego regionu, 
zarówno te najbardziej popularne, jak 
i mniej znane, można było za promować na 
stoisku Dolnego Śląska. Na Dolnym Śląsku 
znajduje się najwięcej w skali całego kraju 
zamków i pałaców, zabytków techniki, 
mnóstwo wyjątkowych produktów 
regionalnych oraz Dolnośląski Szlak Piwa 
i Wina. 

 

 

Podczas trzech dni trwania 
Międzynarodowych Targów Turystyki ia 
także w czasie wolnym zaprezentowano 
przedstawicieli regionów i krajów 
partnerskich: Czech z Kraju 
Kralovohradeckiego, Libereckiego, 
Środkowoczeskiego oraz Pardubickiego. 
Wizytę złożą także Ambasador Macedonii, 
J.E Ilija Psaltirov oraz Ambasador 
Republiki Bułgarii w RP: JE Margarita 
Ganeva. 

Odwiedzający Tarczyński Arenę Wrocław 
mogli spróbować wyjątkowych potraw 
kuchni świata. W Strefie Produktów 
Regionalnych do wyboru były dania kuchni 
bałkańskiej, węgierskiej, tureckie słodycze 
i trunki z Moraw. Na targach gościła także 
kuchnia Dolnego Śląska wraz z lokalnymi 
produktami: chlebami na zakwasie, 
pierogami, żurkiem, piwem 
rzemieślniczym, przyprawami, yerba mate, 
wędlinami, czy serami. 

 

Gmina Międzylesie i Orlické Záhoří 
promowały walory i atrakcje 
turystyczne  swoich regionów. Wspólne 
stoisko promocyjne cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród odwiedzających. 
Przygotowane przez pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Międzylesie  i Orlické 
Záhoří wydawnictwa zdobyły uznanie 
turystów. Pytano głównie o mapy 
turystyczne, przewodniki bazy noclegowe, 
trasy rowerowe. 

 

 



 

BOISKO MIEJSCEM SPOTKAŃ 
MIĘDZYLESIE - KRALIKY 

Gmina Międzylesie wraz z Partnerem z 
Kralik w okresie od 01  marca 2022 r.  do 
31 października 2022 r. realizuje projekt 
pt.  "Boisko miejscem spotkań 
Międzylesie - Kraliky". Całkowity budżet 
projektu wynosi 18 824,00 euro. 

W ramach  projektu Wnioskodawca 
wspólnie z Partnerem realizują działania 
mające na celu  pogłębienie poziomu 
współpracy instytucji, społeczności, 
wzmocnienie  integracji na poziomie 
lokalnym poprzez następujące działania 
projektu. Wnioskodawca będzie realizował 
następujące działania: 

- modernizacja dawnego boiska sportowego 
w  boisko wielofunkcyjne,  które umożliwi 
grę w tenisa ziemnego, koszykówkę, piłkę 
nożną oraz siatkówkę  dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych z pogranicza polsko- 
czeskiego, co umożliwi  aktywną formę 
spędzania wolnego czasu, 

- zakup akcesoriów do gry w tenisa 
ziemnego, siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
nożną 

- organizacja 8 warsztatów gry w tenisa 
ziemnego,  siatkówki, piłki nożnej oraz 
koszykówki na nowym boisku 
wielofunkcyjnym  podczas których 
mieszkańcy będą  mogli rozwijać się 
fizycznie, poznać sąsiadów pogranicza, 
wymienić się  doświadczeniami, pokonać 
bariery językowe. 

 Jest  to cykl imprez sportowych i 
promocyjnych, które wymagają starannego 

i  długofalowego przygotowania przez 
samorząd Międzylesia i Kraliky.  

 

WYBORY W MIEŚCIE 
PARTNERSKIM LOHNE 

WITAMY ! 

Dr. Henrike Voet    została nową Panią 
Burmistrz miasta partnerskiego Lohne ! 

Generalny przedstawiciel Pan Gert 
Kühling wręczył Jej symboliczny klucz do 

ratusza. 

 

Teraz zaczyna się codzienna działalność na 
stanowisku szefa administracji miasta. Dr 
Voet złoży przysięgę przed Radą Miasta 
Lohne 30 marca 2022r. 

Według oficjalnego wyniku wyborów z 6 
marca, kandydatka CDU otrzymała 5989 
głosów, czyli 59,22 proc. oddanych głosów. 
38-latka pokonała Stephana Blömera (3127 
głosów, 30,92 proc.) i Franka Wassenberga 
(997 głosów, 9,86 proc.).  
 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.lohne.de 

https://www.facebook.com/dr.henrike.voet/?__cft__%5b0%5d=AZUeBH7qBB6qti-0qoSjrJeLaJGhwldR7vaKjvkPIoJOuQv4TsrTwe1CQA0wLQYxNckkmHTCEi3yqPM5uvluOrqsz5wA646R61iE1QTzVgkYTlOYduivP6Ntx9gsR82XJ2evg8W1EfVCAt5yNxjauvaO&__tn__=kK-R
http://www.lohne.de/?fbclid=IwAR2dBa0Ki_Fpd_n24Q3EYn0AHAEuGw_TIE_EvZ--Pk8SGCNtTcnRVPGoN4g


„MADONNA I KSIĄŻĘ. 
SOBIESCY NA ŚLĄSKU” – 

FOTORELACJA Z WERNISAŻU 

14 marca 2022 

 

 

Fot. Magdalena Lorek 

„Z troską patrzymy na to, co dzieje się 
u naszego wschodniego sąsiada. 
Tę wystawę dedykuję bohaterskiemu 
narodowi ukraińskiemu” – mówił 
podczas uroczystego otwarcia wystawy 
„Madonna i książę. Sobiescy na Śląsku” 
Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. 

 Na uroczystości otwarcia wystawy   gościł 
Burmistrz MiG Międzylesia Tomasz 
Korczak„ z proboszczem Maciejem 
Martynkiem. „Wystawa odsłania kulisy 
pojawienia się królewiczów Sobieskich 
na Śląsku na przełomie XVII i XVIII w.” – 
mówiła Małgorzata Macura, kuratorka 
wystawy. „Głównym bohaterem ekspozycji 
jest Jakub Ludwik Sobieski (1667–1737), 
najstarszy syn Jana III Sobieskiego i Marii 
Kazimiery d’Arquien. Królewska para 
liczyła, że stanie się on sukcesorem korony, 

a Sobiescy będą trwać jako potężna 
dynastia królewska. Stało się jednak 
inaczej. Przeznaczeniem Jakuba nie był 
Wilanów, a Oława i Żółkiew”. 

Od wtorku 15 marca wystawa czynna już 
jest dla zwiedzających. 

 

Fot. Magdalena Lorek 

 

Fot. Magdalena Lorek 

 Artykuł pochodzi z Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu strona internetowa 

 https://mnwr.pl/madonna-i-ksiaze-
sobiescy-na-slasku-wernisaz/ 

Dzieje katedralnej Madonny nie są 
dokładnie znane. – Wiemy, że baron von 
der Goltz z Kłodzka zakupił to dzieło w 
XVIII w. – mówi kuratorka wystawy 
Małgorzata Macura. – Napisał list do 
proboszcza z Międzylesia, w którym 
wysnuł przypuszczenie, że obraz miał 
wcześniej należeć do Aleksandra 

https://mnwr.pl/madonna-i-ksiaze-sobiescy-na-slasku/
https://mnwr.pl/
https://mnwr.pl/


Sobieskiego, syna Jana III Sobieskiego. 
Pisał, że papież Klemens XI ofiarował go 
Aleksandrowi – prawdopodobnie dla 
uhonorowania jego ojca w 30. rocznicę 
Odsieczy Wiedeńskiej. 

 

Taka informacja, o papieskim darze dla 
królewskiego syna dokonanym w 1713 r., 
znajduje się na arkuszu umieszczonym na 
ramie obrazu. Baron von der Goltz na 
prośbę jednego z hrabiów, który był 
właścicielem Międzylesia, podarował 
wizerunek międzyleskiej parafii. Nie 
wiadomo, kto był autorem obrazu. – W tym 
momencie możemy stwierdzić, że został 
namalowany według wzoru Madonny 
autorstwa Giovanniego Battisty Salviego, 
zwanego Sassoferrato – wyjaśnia M. 
Macura. 

Madonna i Książę. Sobiescy na Śląsku 

Madonnę Sobieskich - Madonnę 
Zwycięską, Matkę Adorującą czczoną 
w katedrze wrocławskiej - można już 
oglądać z bliska na wystawie w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu. Na ekspozycji 
znajdują się również inne eksponaty 

związane z rodziną Sobieskich. Więcej 
wkrótce.   

Ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz 
katedralnej parafii, podkreśla, że wizerunek 
Madonny otoczony jest w katedrze wielkim 
kultem. Koronowany został 25 lat temu 
przez Jana Pawła II na zakończenie 46. 
Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocławiu. – 
Główne obchody jubileuszowe odbędą się 
11 września, w przeddzień liturgicznego 
wspomnienia Imienia Maryi – wyjaśnia. 

To właśnie po zwycięstwie Jana III 
Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod 
Wiedniem w 1683 r. decyzją papieża 
Innocentego XI liturgiczne obchody ku czci 
imienia Matki Bożej zostały rozszerzone na 
cały Kościół (najpierw przypadały na 
niedzielę po święcie Narodzenia Maryi, z 
czasem przeniesiono je na dzień 12 
września). 

Na wystawie zobaczyć można również 
piękne figurki przechowywane na co dzień 
w katedralnym skarbcu, umieszczone w 
bogato zdobionych ołtarzykach. Należały 
do samego Jana III Sobieskiego. 

(Artykuł pochodzi z Gość.pl wrocławski) 

 

SZANOWNI SOŁTYSI ORAZ 
CZŁONKOWIE RAD 

SOŁECKICH ! 

https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku
https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7405405.Madonna-i-Ksiaze-Sobiescy-na-Slasku


Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim 
pełniącym te zaszczytne funkcje składamy 

podziękowania i wyrazy uznania za 
podejmowane inicjatywy oraz pełną 
zaangażowania pracę na rzecz swojej 

Małej Ojczyzny i jej społeczności. 

Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
wytrwałości, wielu sukcesów w życiu 

zawodowym i osobistym oraz satysfakcji i 
zadowolenia z pełnionej funkcji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Marcinek 

 
Burmistrz Miasta i Gminy  Międzylesie 

Tomasz Korczak 

STOP WYPALANIU TRAW 

 
 
Gmina Międzylesie przyłącza się do 

apelu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP oraz Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej o 
niewypalanie traw na nieużytkach. 
 

Przedwiośnie oraz wiosna jest 
okresem szczególnie trudnym dla 
strażaków ze względu na palące się zarośla, 
trawy na nieużytkach, łąkach oraz w 
przydrożnych rowach. Co roku ponad 
połowa pożarów w okresie od marca do 
maja to pożary suchych traw i zarośli. 
Utrzymuje się moda na bezmyślne 
podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest 
usychającą trawą. Obszary zeszłorocznej 
wysuszonej roślinności, która ze względu 
na występujące w tym czasie okresy 

wegetacji stanowią doskonałe podłoże 
palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością 
czynnika ludzkiego w tym sektorze, 
skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. 
Za ponad 94% przyczyn ich powstania 
odpowiedzialny jest człowiek. 
Wypalanie pozostałości roślinnych na 
łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, 
torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na 
pasach przydrożnych jest zabronione. W 
stosunku do osób naruszających wyżej 
wymienione zasady mogą być stosowane 
sankcje karne określone w Kodeksie 
Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do 
pozbawienia wolności włącznie. 
Kodeks karny przewiduje surowe kary dla 
sprawców podpaleń Art. 163 § 1 mówi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża 
życiu lub zdrowiu wielu osób  
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10” 
Kodeks wykroczeń mówi o karze aresztu, 
nagany lub grzywny, której wysokość w 
myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 
5000 zł. 
Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do 
powstania wielu niebezpiecznych zjawisk: 

• Od palącego się poszycia gleby 
zapaleniu ulega podziemna warstwa 
torfu, który może zalegać nawet do 
kilkunastu metrów w głąb. Są to 
pożary długotrwałe (nawet do kilku 
miesięcy) i wyjątkowo trudne do 
ugaszenia. 

• Wiatr powoduje bardzo szybkie 
rozprzestrzenianie się pożaru, który 
bardzo często przenosi się na 
zabudowania mieszkalne, 
gospodarcze oraz lasy. 
Niejednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 



• Powstające podczas pożaru duże 
zadymienie jest szczególnie groźne 
dla osób przebywających w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zdarzenia z uwagi na możliwość 
zaczadzenia, a ponadto powoduje 
zmniejszenie widoczności na 
drogach co może prowadzić do 
powstania groźnych w skutkach 
kolizji i wypadków drogowych. 

 
Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w 
płomieniach czyha na ptaki. W płomieniach 
lub na skutek podwyższonej temperatury 
ginie wiele pożytecznych zwierząt 
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, 
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, 
zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, 
badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 
Płomienie niszczą miejsca bytowania 
zwierzyny łownej, m.in. bażantów, 
kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 
Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru 
może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg 
to prawie 19 km/h, szybka jazda na rowerze 
to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu 
ognia pomaga także wiatr. W wypadku 
dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany 
kierunku, pożary bardzo często wymykają 
się spod kontroli i przenoszą na pobliskie 
lasy oraz zabudowania. 
Do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących 
truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 
Do atmosfery przedostają się duże ilości 
dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów 
aromatycznych o właściwościach 
rakotwórczych. 
Zgodnie z zasadami wiedzy 
agrotechnicznej wysoka temperatura nie 
użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, 
zatem nie jest to skuteczny sposób 
eliminacji niepożądanych roślin i 
odnawiania łąk. Tereny, na których 
prowadzone jest wypalanie traw, stają się na 

wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a 
wszelkie występujące na nich formy życia 
ulegają zniszczeniu. 
Należy także pamiętać o aspekcie 
ekonomicznym. Każdy wyjazd jednostek 
straży pożarnej to spory koszt (paliwo, 
środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu, itp.), 
który ponosi całe społeczeństwo. 
Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do 
miejsc występowania pożarów nieużytków 
jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często 
dochodzi do uszkodzenia pojazdów 
gaśniczych co dodatkowo te koszty 
zwiększa. Ponadto jednostka straży 
pożarnej gasząca pożar trawy, potrzebna 
może być w zupełnie innym miejscu, z kolei 
brak interwencji strażaków często prowadzi 
do rozprzestrzenienia się pożaru na 
sąsiednie zabudowania gospodarcze i 
tereny leśne. Większa część pożarów na 
terenie Gminy Międzylesie likwidowana 
jest przy współudziale Ochotniczych Straży 
Pożarnych z poszczególnych jednostek. 
Koszty poniesione przez te jednostki w 
wyniku prowadzonych działań gaśniczych 
w znacznym stopniu obciążają budżet 
naszej Gminy. 

 
DLATEGO APELUJEMY O ROZSĄDEK! ZANIM 

PODPALISZ, ZASTANÓW SIĘ CZY PRZEZ 
BEZMYŚLNOŚĆ NIE NARAZISZ ŻYCIA 

SWOJEGO I INNYCH 
 

ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO 

OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W MIĘDZYLESIU. 

 
W dniu 26 lutego 2022 r. w remizie OSP 
Międzylesie odbyło się zebranie 
sprawozdawcze OSP.  Odczytano 
sprawozdania z działalności i finansów oraz 
plany na rok bieżący. Obecni członkowie 
OSP na wniosek Komisji Rewizyjnej 
udzielili absolutorium Zarządowi. W 
spotkaniu udział wziął m.in. Burmistrz 



Tomasz Korczak oraz Komendant 
Gminny druh Paweł Strycharz. 
 

ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZE 

OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W ROZTOKACH. 

 

W dniu 06.03.2022 r.  w świetlicy 
wiejskiej w Roztokach odbyło się walne 
zebranie sprawozdawcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Roztokach. Zarząd OSP 
przedstawił sprawozdanie z działalności za 
rok 2021. W ubiegłym roku udało się 
pozyskać 40 tys. złotych na 
umundurowanie bojowe oraz sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. Zakupiono m.in. 
agregat prądotwórczy, wentylator 
oddymiający, sprzęt ratownictwa 
technicznego. Jednostka OSP czynnie brała 
udział w licznych wydarzeniach na terenie 
gminy Międzylesie. Ponadto w roku 2021 
jednostka interweniowała 16 razy w tym 
dwa razy poza teren gminy. W zebraniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz 
Miasta i Gminy w Międzylesiu, Radny 
Gminy a zarazem Sołtys wsi Roztoki, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP. Podczas wolnej dyskusji 
druhowie zasygnalizowali potrzebę 
pozyskania średniego samochodu dla 
jednostki oraz remontu strażnicy. Po 
zabraniu głosu przez Burmistrza Miasta i 
Gminy strażacy usłyszeli wstępną 
deklarację dla pozyskania samochodu 
średniego ze środków unijnych nie 
wymagających znaczącego wkładu 
własnego Gminy. Podczas przedstawienia 
planu na rok 2022 zarząd założył liczne 
szkolenia oraz organizowanie zbiórek dla 
dzieci i młodzieży. Z tego miejsca 
pragniemy zaprosić wszystkich chętnych do 
wstąpienia w szeregi Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, a rodziców w szeregi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach. 

 

ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZE 

OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W DŁUGOPOLU 

GÓRNYM 
 

Dnia 12.03.2022 r.  w remizie 
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu 
Górnym. Zarząd OSP przedstawił 
sprawozdanie z działalności za rok 2021. W 
okresie sprawozdawczym udało się 
pozyskać środki na niezbędne wyposażenie 
w wysokości 30 tys. zł.. W roku 2021 
jednostka interweniowała 3 razy. W 
zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: 
Burmistrz Miasta i Gminy w Międzylesiu, 
Sołtys wsi Długopole Górne, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP, Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP. Podczas zebrania obecni 
druhowie jednogłośnie udzielili 
absolutorium dla zarządu. Na rok 2022 
planowane są  szkolenia oraz spotkania 
integracyjne. Wszystkich chętnych do 
wstąpienia w szeregi OSP gorąco 
ZAPRASZAMY!!! 

DZIEŃ KOTA 

W PRZEDSZKOLU 

 

17 lutego w naszym przedszkolu w 
Domaszkowie świętowaliśmy „Dzień 
kota”. We wszystkich grupach odbyły się 
zajęcia dotyczące domowych 
czworonogów. Ten dzień uświetniliśmy 
dodatkowo wspólnymi zabawami w kole, 
śpiewaniem piosenek o kotach, wspólnym 
poczęstunkiem, malowaniem twarzy. Na 
koniec dnia w grupach przygotowane 
zostały prace plastyczne, których tematyką 
były również koty. Ten dzień był niezwykle 
radosny dla dzieci i dał im możliwość 
przebrania się za koty. 



 

 

 

 

 

 

SKRZYNIA BENIAMINA 

MGOK w Międzylesiu realizuje 
projekt „Skrzynia Beniamina”, 
dedykowany dzieciom i dziecięcej 
wyobraźni. W ramach tego projektu 
przewidujemy dwa główne wydarzenia. 
Jarmark dla dzieci podczas Dni Międzylesia 
oraz atrakcje z okazji Mikołajek. W ramach 
projektu wydana zostanie piękna bajka z 
ilustracjami, którą będziecie mogli czytać z 
całą rodziną, wydany będzie przewodnik 
„Kreatywne Pogranicze”. Zakupione 
zostaną sprzęty animacyjne i wiele wiele 
innych. Zachęcamy do śledzenia naszych 
tablic informacyjnych, strony 
www.mgok.eu oraz strony na Facebooku: 
facebook.pl/MGOKmiedzylesie. 

 

dot. projektu nr 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002672 pn. 
„Skrzynia Beniamina, czyli bawmy się 
razem na pograniczu polsko-czeskim” 
realizowanego ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis. 

 

 
 

Ogłoszenie Skrzynia Beniamina 
Kreatywne pogranicze 

 
Przewodnik, który w jednym 

miejscu ma skupić wszelakich lokalnych 
artystów, twórców i muzyków.  

Jeśli znacie taką osobę lub sami tworzycie 
coś ciekawego zgłoście się do MGOK, 
chętnie się z Wami spotkamy i zbierzemy 
interesujące nas informacje. Zapraszamy! 

BABIE LATO 

http://www.mgok.eu/


 
MGOK w Międzylesiu realizuje 

projekt poświęcony kobietom – „Babie 
lato”. W ramach tego projektu odbędzie się 
szereg fantastycznych spotkań i wykładów,  
szereg różnorodnych warsztatów 
rękodzielniczych, ale również spotkania 
pielęgnacyjne i relaksacyjne. Są to zajęcia 
dla każdej z Was drogie Panie, możecie 
zabrać ze sobą mamę, córkę, babcię, 
wnuczkę, ciotkę, przyjaciółkę czy sąsiadkę. 
Czekamy na Was! 

Działanie I "Dawniej to było..." 

„O dawnym Międzylesiu” oraz „Ciekawi 
ludzie, mieszkający na tych terenach” – 
wykłady. 

Warsztaty: tkackie w Izbie Tkackiej 
(krosna, bransoletki, pasy, techniki, 
przędza), wiklina, filcowanie na mokro 

Działanie II "Babie lato" 

Spotkanie z psychologiem, zdrowy styl 
życia, spotkania medytacyjne, spotkanie 
pielęgnacyjne - maseczkowe 

Rysunek i digital painting, projekty 
graficzne i ornament, decoupage, 
filcowanie na sucho 

Działanie III " Dom" 

- Dawne zdobienia i ornamenty, 

Warsztaty makramowe podkładki, ręczne 
wypalanie w drewnie, ozdabianie 
elementów drewnianych. 

Działanie IV "Moda 

Spotkanie ze stylistką, Strój dawny, 
biżuteria z szkła Lampworking, szydełkowe 

torebki i koszyki, malowanie na jedwabiu - 
chusty  

Działanie V "Podsumowanie projektu" 

Spotkanie tematyczne, ognisko i wspólne 
biesiadowanie. 

Ponadto dla każdego uczestnika 
przewidujemy upominki i gadżety 
promocyjne. M.in. uniwersalny kalendarz 
książkowy z ciekawostkami, poradami i 
złotymi myślami zebranymi podczas 
trwania projektu.  

dot. projektu nr 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002900 pn. 
„Babie lato” realizowanego ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

 

KONCERT NA DZIEŃ KOBIET 

 

 
Na deskach sceny MGOK w 

Międzylesiu specjalnie dla kobiet 4.03.2022 
r. wystąpiła grupa MocArt z Krakowa w 
repertuarze Anny Jantar pn.: „Radość 
najpiękniejszych lat”. Koncert cieszył się 
dużym odzewem, a piosenki Anny Jantar, 
każdego wprowadziły w dobry nastrój. 



Bardzo dziękujemy za przybycie tak dużej 
liczbie osób i mamy nadzieję do jak 
najszybszego zobaczenia! 

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ 
Przy okazji świętowania dnia Kobiet 

w MGOK odbyła się zbiórka pieniężna na 
pomoc Ukrainie. Sprzedawano domowe 
ciasta, a dochód przeznaczono na pomoc 
walczącej Ukrainie. Cieszymy się, że 
chociaż tak możemy pomóc, a wszystkim, 
którzy upiekli ciasto i dostarczyli je na 
nasze wydarzenie serdecznie dziękujemy! 
W MGOK pojawiły się też ukraińskie 
rodziny, które były bardzo wzruszone 
postawą Polaków.  

Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za 
wasze serce i wsparcie dla naszych 
sąsiadów w potrzebie.  

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI DO 

CENTRALNEJ EWIDENCJI 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub 
zarządca budynku mieszkalnego i 
niemieszkalnego ma obowiązek złożyć 
deklarację z informacją o zainstalowanym 
źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), 
uruchomionej przez Główny Urząd 
Nadzoru Budowalnego.  

 W przypadku lokalu w budynku wspólnoty 
mieszkaniowej/ spółdzielni, gdzie istnieje 
wspólne źródło ciepła, to zarządca 
zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do 
ewidencji. Natomiast jeżeli w lokalu jest 
ono indywidualne, deklarację musi złożyć 
właściciel samodzielnie. Jeśli  w budynku 
nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB 
składać nie musimy. 

 Deklarację można złożyć  na dwa sposoby: 

elektronicznie, przez 
stronę www.zone.gunb.gov.pl (wykorzystu
jąc do tego profil zaufany, e-dowód albo 
podpis kwalifikowany). 

w wersji papierowej, składając ją 
osobiście w Urzędzie miasta/gminy 
zgodnie z lokalizacją budynku albo 
wysyłając ją tradycyjną pocztą. 

Formularze deklaracji do pobrania: 

Formularze w wersji papierowej  można 
także pobrać w  Urzędzie Miasta i Gminy 
Międzylesie, pl. Wolności 1, Referat 
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, 
pokój nr 22. 

 Dla budynków mieszkalnych należy 
wypełnić deklarację - formularz A, 
dotyczy ona budynków jednorodzinnych – 
w tym w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej, budynków wielorodzinnych 
oraz budynków zbiorowego zamieszkania – 
przy czym budynek zbiorowego 
zamieszkania to budynek przeznaczony do 
okresowego pobytu ludzi, w szczególności 
jest to hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, 
schronisko, schronisko młodzieżowe, 
internat, dom studencki, budynek 
koszarowy, areszt śledczy itp., a także 
budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom 
dziecka, dom rencistów, dom zakonny. 

 Deklarację – formularz B, wypełniamy 
dla następujących rodzajów budynków 
i lokali: budynków biurowych, piekarni, 
wędzarni, budynków i lokali 
gastronomicznych, budynków i lokali – 
handlowo usługowych, budynków 
łączności, dworców i terminali, garaży, 
kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, 
budynków i lokali przemysłowych, 

http://www.zone.gunb.gov.pl/


zbiorników, silosów a także dla budynków 
oraz lokali magazynowych, 
ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, 
budynków i lokali muzeów i bibliotek, 
szkół i instytucji badawczych, szpitali 
i zakładów opieki medycznej, kultury 
fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, 
budynków gospodarstw rolnych, budynków 
i lokali przeznaczonych do sprawowania 
kultu religijnego oraz czynności 
religijnych, obiektów budowlanych 
wpisanych do rejestru zabytków i objętych 
indywidualną ochroną konserwatorską oraz 
dla pozostałych budynków i lokale 
niemieszkalnych. 

 Na zgłoszenie źródła ciepła, które 
uruchomione zostało przed 1 lipca 2021 
r. właściciel/zarządca ma 12 miesięcy (do 
30 czerwca 2022 r.) natomiast jeżeli 
zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 
r. termin złożenia deklaracji wynosi 14 
dni od dnia pierwszego uruchomienia 
źródła ciepła. 

 Szczegółowe informacje dotyczące 
ewidencji dostępne są  na stronie 
internetowej: https://www.gunb.gov.pl/stro
na/centralna-ewidencja-emisyjnosci-
budynkow-faq 

 Celem stworzenia Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków - CEEB jest 
poprawa jakości powietrza poprzez 
likwidację głównej przyczyny 
zanieczyszczeń – emisji substancji 
powodujących smog. CEEB to bardzo 
ważne narzędzie wspierające wymianę 
starych kotłów grzewczych, to miejsce 
gdzie będą dostępne również informacje na 
temat wszystkich programów finansowania 
wymiany pieców. System w znaczący 
sposób ułatwi pozyskanie informacji, które 
są niezbędne np. przy ubieganiu się 
o dofinansowanie na wymianę starego 

kotła. Dzięki szczegółowym danym 
o budynkach będziemy wiedzieć o wiele 
więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. 
CEEB stanowić będzie również narzędzie 
dla organów administracji centralnej 
i samorządowej do realizacji polityki 
niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną 
uruchomione usługi, które przyczynią się 
do poprawy stanu technicznego budynków 
w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie 
przeglądu kominiarskiego czy 
inwentaryzacji budynku. 

 

UDANE MECZE TENISISTÓW  
Z MIĘDZYLESIA 

26 lutego 2022 rozegrany został 
mecz tenisa stołowego  4 ligi. SUDETY 
Międzylesie gościły drugą drużynę 
tabeli  Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa 
Stołowego. Mecz był bardzo zacięty i 
wyrównany.  Nasze SUDETY, które 
ostatnio są na fali, rozegrały jedno z 
najlepszych swoich spotkań, wygrywając z 
silnym rywalem 10 : 7. Punkty zdobyli 
:  Sławomir Bielak 2,5,  Bartosz Jurkiewicz 
2,5,  Artur Kwaśnik 2,5  i Bolesław Dyc 2,5. 
Sukces ten jest szczególnie cenny,  gdyż 
poziom turnieju był bardzo wysoki. 
Gratulujemy naszym tenisistom i ich 
trenerowi ! 

****** 

12 marca b.r. w Ząbkowicach 
Śląskich tenisiści stołowi Sudetów 
Międzylesie –  rozgrywali swój kolejny 
mecz  w turnieju tenisa  stołowego 4 ligi. Po 
bardzo dobrych grach Międzylesie 
wygrywa z ząbkowiczanami  wysokim 
dorobkiem punktowym, bo aż – kolejny już 
raz,  10 : 2. Punkty zdobywali : Sławomir 
Bielak 3,5,  Bolesław Dyc  2,5, Artur 
Kwaśnik 2,5 i Bartosz Jurkiewicz 1,5. Ręce 
same składają się do oklasków ! 
Gratulujemy ! 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


 

                   
Niech ten wyjątkowy czas napełni 

Państwa serca otuchą  
i nadzieją oraz pozwoli 

przezwyciężyć nawet największe 
trudności. 

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością 
oraz Wesołego "Alleluja" 

życzą 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesia  

oraz  
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Marcinek 

 

 

8 kwietnia 2022r., w piątek w 
Międzylesiu 

Samorządowa Szkoła Podstawowa 

organizuje 

w godzinach 14.00 – 16.00 

XVI Gminne Zderzenia Tradycji 
Świątecznych 

„Osobliwości Wielkanocne” 
dla 

sołectw, placówek oświatowych, 
ośrodków kultury, stowarzyszeń i 

restauratorów, 
twórców indywidualnych 

W programie imprezy: 

• Prezentacje stołów wielkanocnych        
• Konkursy: 

na  Palmę wielkanocną 

na „Osobliwość wielkanocną” 

• występy artystyczne na scenie 
• przysmaki kulinarne – degustacja 

żuru 
• kiermasz dekoracji i ozdób 

wielkanocnych 
• wiosenny kiermasz sadzonek roślin 

doniczkowych 
• baby i babeczki wielkanocne 
• sprzedaż ciasta 
• i wiele innych atrakcji      

 

PORA NA JUBILEUSZOWY                                                                                                   
X SEZON IMPREZY 

ROWEROWEJ „KORONA 
MIĘDZYLESIA” 

W 2022 r. wszystkich miłośników 
jazdy na rowerze zapraszamy do udziału w 
X Jubileuszowej „Koronie Międzylesia” – 
imprezie rowerowej organizowanej od 2013 
r. pod skrzydłami Klubu Sportowego 
Sudety Międzylesie. Jej celem jest 
popularyzacja kolarstwa i turystki 
rowerowej oraz zachęcanie do aktywnego 
wypoczynku. Obiecujemy wspaniałą 
atmosferę oraz świetną zabawę z nutką 
adrenaliny. Z roku na rok oferujemy coraz 
łatwiejsze trasy ale staramy się, by było 
chociaż trochę pod górę oraz by zarówno na 
trasie, jak i na mecie towarzyszyły nam 
wspaniałe widoki. Jedynie podczas 



ostatniego, niezmiennego od lat, etapu 
trzeba się będzie trochę po wspinać, aby 
ukoronować ten jubileuszowy sezon. 
Żywimy nadzieję, że na starcie nie 
zabraknie rowerzystów – tych, którzy już od 
lat przemierzają z nami szlaki rowerowe, a 
także tych, którzy chcieliby dołączyć do 
naszej zakręconej grupy.  

Impreza odbywać się będzie raz w 
miesiącu, w soboty. Ma charakter otwarty i 
adresowana jest do osób 10+  - młodsze 
dzieci mogą uczestniczyć w imprezie wraz 
z opiekunami prawnymi.  

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie 
sprawnego technicznie roweru oraz 
sztywnego kasku. Ponadto uczestnicy mają 
obowiązek poruszania się podczas wyścigu 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
Uczestnicy pełnoletni startują na własną 
odpowiedzialność po złożeniu pisemnego 
oświadczenia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych, natomiast dzieci i młodzież 
do 18 roku życia za pisemną zgodą 
opiekunów prawnych i po okazaniu Karty 
rowerowej.  

Na miejsca startu uczestnicy 
dojeżdżają samodzielnie. W mobilnym 
biurze imprezy czekamy zawsze od 9.00 do 
9.45. Pierwszy uczestnik wyrusza na trasę o 
10.01, a kolejni co 1 minutę. Uczestnicy 
otrzymują numer startowy, który wskazuje, 
z jakim opóźnieniem wyjechali na trasę. 
Organizator dokonuje pomiaru czasu na 
szczycie wzniesienia.  

Planowane terminy kolejnych etapów: 
 
Data Trasa   

23.04.2022 Roztoki – 
Długopole Górne   

21.05.2022 Nagodzice  - 
Międzylesie   

18.06.2022 Roztoki – 
Szklarnia   

16.07.2022 Boboszów – 
Pisary   

20.08.2022 Różanka - 
Roztoki   

17.09.2022 Szklarnia - 
Gajnik   

15.10.2021 Goworów - 
Jodłów   

 
Pierwszy etap, oficjalnie 

rozpoczynający sezon rowerowy i 
jednocześnie X sezon „Korony 
Międzylesia”, startuje w sobotę 23 
kwietnia 2022 r. Początek w Roztokach 
przy plebanii. Szczegóły trasy na profilu FB 
Korona Międzylesia oraz na  stronie 
www.miedzylesie.pl 

Do zobaczenia na rowerowych szlakach! 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

 

„MOJEJ DWUNASTKI” ciąg 
dalszy 

 
5 marca 2022 r. międzyleski stadion 

przez 24 minuty tętnił tupotem 15. par nóg 
uczestników 109. imprezy marszowo-
biegowej „Moja Dwunastka”. Typowo 
rekreacyjną grupę stałych miłośników 
imprezy po raz kolejny zasiliła grupa 
biegaczy. „Wilki Międzylesie” dotarły na 
stadion wcale nie najkrótszą drogą – w 
nogach miały ok. 20 km, a na stadionie 
dokręciły kolejne cztery. Tempo nadawał 
pies Forest, który coraz ufniej wita się z 
pozostałymi uczestnikami. Wszyscy 
marszobiegacze łącznie pokonali prawie 40 
km. 

http://www.miedzylesie.pl/


Kolejna szansa na marszowo – biegową 
porcję ruchu na 110. „Dwunastce”, która 
odbędzie się w sobotę 2 kwietnia 2022 r. Na 
uczestników czekamy od 9.45 na stadionie 
w Miedzylesiu. 

 

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

Wiadomości Covid - 19  
W gminie na kwarantannie - 4 
chorych – 5 osób 
W Powiecie Kłodzkim chorych  
i na kwarantannie -  250 osób  
***************************** 

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

POSŁUGA DUSZPASTERSKA 
GRECKOKATOLICKA W JĘZYKU 

UKRAIŃSKIM NA TERENIE 
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ДУШПАСТИРСЬКА 
ОПІКА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА 
ТЕРЕНАХ СВІДНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

NA TERENIE DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 
POSŁUGĘ DUSZPASTERSKĄ PEŁNI KS. 

VITALIY DEMYANETS. 

DUSZPASTERZ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
SPRAWUJĘ LITURGIĘ: 

- W ŚWDNICY: GODZ. 10.30 W KOŚCIELE PW. 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (TZW. 

KOŚCIÓŁ TYGODNIOWY), UL. 
PRĄDZYŃSKIEGO 2 

- WAŁBRZYCHU, GODZ. 14.00 W KOŚCIELE 
PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA, UL. 

ODLEWNICZA 1 

KONTAKT DO KS. VITALIYA: +48 880 270 527 

НА ТЕРЕНАХ СВІДНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
ДУШПАСТИРСЬКЕ СЛУЖІННЯ ЗДІЙСНЮЄ 

О. ВІТАЛІЙ ДЕМ'ЯНЕЦЬ. ДУШПАСТИР 
ЩОНЕДІЛІ СЛУЖИТЬ ЛІТУРГІЮ: 

-- В СВІДНИЦІ: 

10:30 В КОСТЕЛІ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY (TZW. KOŚCIÓŁ TYGODNIOWY), UL. 

PRĄDZYŃSKIEGO 2 

- У ВАЛБЖИХУ: 

14:00 В КОСТЕЛІ PW. ŚW. JÓZEFA 
ROBOTNIKA, UL. ODLEWNICZA 1 

КОНТАКТ ДО О. ВІТАЛІЯ: 
+48880270527 
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