
 

 

 



ROZMOWA Z MARKIEM CHMIELEWSKIM  WÓJTEM  GMINY 
DZIERŻONIÓW - PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA POLSKIEJ SIECI ODNOWY I ROZWOJU WSI 
o nowym spojrzeniu na polską wieś 

 
Wśród wielu „mieszkańców miast” ciągle pokutuje przekonanie, że wieś to obornik, hodowla 
śmierdzących zwierząt i wszechobecna nuda… 

Współczesna wieś dynamicznie się zmienia. Niestety w wielu regionach naszego kraju 
wciąż funkcjonuje przekonanie, że jest ona miejscem nieatrakcyjnym, nudnym i niewiążącym 
się z rozwojem zawodowym czy z możliwością zarobku. Jednym ze sztandarowych celów 
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) jest zmiana takiego postrzegania obszarów 
wiejskich. 

Członkowie PSORW postawili sobie za cel stworzenie platformy współdziałania na 
rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości, w szczególności w 
sferach zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, zachowania dziedzictwa 
kulturowego, wsparcia oddolnej aktywności mieszkańców wsi i – co najważniejsze – rozwoju 
turystyki wiejskiej. 

Kto jest „twórcą” PSORW i jakie plany związane są z jego funkcjonowaniem ? 

W stowarzyszeniu PSORW aktywnie działają 32 gminy z całej Polski. Wspólnie 
realizujemy wiele wartościowych inicjatyw, odwiedzamy się i wspieramy swoje działania. 
Naszym sztandarowym projektem jest Sieć Najciekawszych Wsi (SNW) – markowy produkt 
turystyczny i sposób na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego 
dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców. 

SNW uroczyście rozpoczęła działalność w 2019 r. Podczas konferencji, która odbyła się 
30 września w Istebnej, certyfikaty uczestnictwa w Sieci odebrało dziesięć pierwszych 
miejscowości: Gniewino (gmina Gniewino), Goworów (gmina Międzylesie), Istebna (gmina 
Istebna), Jemielnica (gmina Jemielnica), Kamień Śląski (gmina Gogolin), Łącko (gmina 
Postomino), Stare Siołkowice (gmina Popielów), Swołowo (gmina Słupsk), Zalipie (gmina 
Olesno) i Złoty Potok (gmina Janów). 

Jaką rolę ma do odegrania sztandarowy jak pan mówi projekt stowarzyszenia czyli Sieć 
Najciekawszych Wsi ? 



Stowarzyszenie PSORW chce, aby Sieć Najciekawszych Wsi była produktem otwartym 
na nowych członków. W jej szeregi przyjmiemy wsie z potencjałem turystycznym – mające 
odpowiednie walory, a przede wszystkim zasób przestrzennej atrakcyjności wyrażający się 
pozytywnym wizerunkiem miejscowości. Wartość podnoszą też zabytki, zachowana dawna 
zabudowa zagrodowa czy specyficzny budulec i detal architektoniczny. Ważne są także np. typy 
zieleni wewnątrz miejscowości oraz powiązania wnętrz wsi z otaczającym krajobrazem. 

Chcąc jeszcze bardziej rozwinąć ideę Sieci Najciekawszych Wsi, zarząd Stowarzyszenia 
PSORW podjął w ubiegłym roku decyzję o poszerzeniu produktu SNW o kategorię „Miejsce 
Ciekawe”. Tytuł ten uzyskają miejsca, które – podobnie jak „najciekawsze wsie” – mają duży 
potencjał narracji o wartościach obszarów wiejskich, mogą poszczycić się bogatym 
dziedzictwem kulturowym, przemysłowym, przyrodniczym czy też są przykładem rewitalizacji. 
Poszukujemy również ciekawych miejsc upamiętniających ważne postacie lub wydarzenia 
historyczne… 

Czy można już mówić o pierwszych efektach tego ciekawego projektu ? 

W ogłoszonym w październiku 2020 r. konkursie zaakceptowanych zostało  21 
propozycji z których wyłoniono pierwszą piątkę laureatów. Wśród „Miejsc Ciekawych” 
znalazły się: Centrum Pasterskie w Koniakowie, Soplicowo Filmowe w Cichowie, Osada 
Średniowieczna w Hucie Szklanej, GEOPARK Owadów - Brzezinki w Sławnie i Zagroda 
Inicjatyw Twórczych w Swołowie… 

 

Jakie jeszcze działania  planuje  Stowarzyszenie ?  

 

Wszystkie te działania składają się na szerszy projekt, nad którym pracujemy. 
„Najciekawsze na wsi” będzie połączeniem działalności turystycznej Sieci Najciekawszych 
Wsi, „Miejsc Ciekawych” oraz gmin członkowskich Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. 
Wszystko po to, aby odkryć w wiejskiej przestrzeni zjawiska nowe, nieoczekiwane i zaskakujące, 
a zarazem dostrzec oraz docenić to, co jeszcze pozostało z dawnych wiejskich krajobrazów i 
sposobów życia. Wspólnie chcemy zbudować pozytywny, nowoczesny wizerunek polskiej wsi. 

Dziękuję za rozmowę 

 

Informujemy  że w Gminie Międzylesie na dzień 26.04.2022 r. 

- Zamieszkuje  170  osób z Ukrainy  

- Wydano 194 – numerów pesel dla obywateli Ukrainy  



 
 

29.03.2022 ODBYŁA  SIĘ W 
TRYBIE STACJONARNYM 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku 
obrad znalazło się podjęcie uchwał w 
sprawach: 

1. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Gajnik. 

2.przystąpienia do opracowania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego MiG 
Międzylesie. 

3.przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 

4.przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Długopole Górne. 

5.Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Międzylesie na lata 2022-2025. 

6.wysokości ryczałtu dla 
Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

oraz wysokości diet dla Przewodniczących 
Komisji i radnych Rady Miejskiej w 
Międzylesiu. 

7. zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

8.zmiany uchwały Nr XLII/226/2021 Rady 
Miejskiej w Międzylesiu z dnia21.12.2021 
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie. 

* 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 poz. 374.). 

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. 

 
12 KWIETNIA 2022 r. ODBYŁA 

SIĘ W TRYBIE 
STACJONARNYM 

XLVI NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 
znalazły się projekty następujących 
uchwał :  

1/w sprawie zmian w budżecie gminy na 
rok 2022 

2/w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla powiatu 

http://www.miedzylesie.pl/


kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej 
nr 3269D na odcinku Pisary–Dolnik-
Międzylesie, 

3/w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla powiatu 
kłodzkiego na remont drogi powiatowej nr 
3275D Niemojów-Różanka 

4/w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla powiatu 
kłodzkiego na przebudowę skrzyżowania z 
budową nowych przejść dla pieszych  ciągu 
drogi powiatowej nr 3233D w 
miejscowości Goworów. 

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 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady 
gminy są transmitowane i utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 
dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej gminy oraz w inny 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

W DNIU 26 KWIETNIA 2022 R. 
ODBYŁA SIĘ W TRYBIE 
STACJONARNYM XLVII 
NADZWYCZAJNA SESJA 

RADY MIEJSKIEJ W 
MIĘDZYLESIU  

w proponowanym porządku obrad znalazło 
się podjęcie uchwał: 

1/w spr. udzielenia pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2/w spr. w spr. zmian w budżecie gminy 
na rok 2022. 
3/w spr. zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku 
w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowejGminy 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. 

MŁODZIEŻOWA RADA MiG 

W dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 
13.00 w sali Urzędu MiG Międzylesie 
odbyła się  II sesja Młodzieżowej Rady 
MiG Międzylesie. Podczas sesji Rada 
podjęła uchwałę w spr. powołania składów 
osobowych Komisji Młodzieżowej Rady 
Miasta i Gminy Międzylesie.  

W składzie powoływanych komisji znaleźli 
się: 

 
1) Komisję Sportu, Oświaty i Kultury,  
 
w składzie:  

 
Przewodniczący: Lena Smoleń 

 
Członkowie: Maja Cygan, Tomasz 

Trzósło 

2) Komisję Budżetową,  

w składzie:  

Przewodniczący: Eryk Korba  

Członkowie: Martyna Filińska, 
Tymoteusz Zubek 

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


III SESJA MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIG MIĘDZYLESIE 

      W dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 
12.30 w sali Urzędu MiG Międzylesie 
odbyła się  III sesja Młodzieżowej Rady 
MiG Międzylesie. Podczas sesji Rada 
zatwierdziła do realizacji wnioski złożone 
w naborze do Programu Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich Gminy Międzylesie w 
roku 2022 podejmując uchwałę w tej 
sprawie.  
 W naborze który trwał od 1 do 30 
marca 2022 r. zgłoszonych zostało 35 
wniosków na łączną kwotę 6.998 zł.  
  

ENERGOOSZCZĘDNE 
OŚWIETLENIE ULICZNE I 

DROGOWE PRZY DROGACH 
PUBLICZNYCH                                                                                  

GMIN OBSZARU ZIEMI 
KŁODZKIEJ 

Wniosek partnerski pt. 
„Energooszczędne oświetlenie uliczne i 
drogowe przy drogach publicznych gmin 
obszaru Ziemi Kłodzkiej” został 
pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny 
Projektów i spełnił wszystkie kryteria 
formalne i merytoryczne. 

Projekt został wybrany do 
dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020 

Gminy, które otrzymają wsparcie: 
Gmina Szczytna, Gmina Międzylesie, 
Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina 
Kudowa-Zdrój, Gmina Radków, Gmina 
Stronie Śląskie, Gmina Miejską Kłodzko, 
Gmina Lądek Zdrój 

Dla Gminy Międzylesie kwota 
dofinansowania wynosi: 1 058 804,75 zł 

Całkowita kwota inwestycji: 
1 411 739,67 zł 

Planowana jest modernizacja 171 
punktów oświetleniowych oświetlenia na 
ul. Pionierów, ul. Jesionowej, ul. Leśnej i 
placu Wolności w Międzylesiu oraz w 
Szklarni i Różance. 

Modernizacja przewiduje demontaż 
starych słupów wraz z oprawami 
świetlnymi i montaż na ich miejsce nowych 
słupów wraz z nowoczesnymi oprawami 
LED 

TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU                                                 

SAMORZĄDOWEGO 
PRZEDSZKOLA                                                                   

PRZY  UL. WOJSKA 
POLSKIEGO 25  

W MIĘDZYLESIU 
 W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020, oś priorytetowa 
3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 
Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publiczne i sektorze 
mieszkaniowym, gmina pozyskała środki 
na termomodernizację budynku 
Samorządowego Przedszkola w 
Międzylesiu.  
 Projekt realizowany jest w formule 
"zaprojektuj i wybuduj". Wybrany, w trybie 
przetargowym wykonawca robót, 
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, 
opracuje dokumentację techniczną i 
pozyska stosowne zezwolenia, a następnie 
wykona roboty budowlane obejmujące: 
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. 
 Wartość zadania to 1 446 065,00 zł, w 
tym dofinansowanie na poziomie 85% to 
kwota 1.229.155,25 zł.  
 

DOROCZNA NAGRODA 
STAROSTY RÓŻA 

KŁODZKA 2021 
 

Dziękujemy kapitule za nominację, oraz 
przyznanie prestiżowej nagrody . 

 " W piątek, 8 kwietnia br. w Auli im. 
Arnoszta z Pardubic w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kłodzku, rozdane 
zostały doroczne nagrody Starosty 
Kłodzkiego „Róże Kłodzkie 2021”. W 
obecności całego zarządu powiatu 
kłodzkiego, radnych powiatowych, 
burmistrzów oraz zaproszonych gości 
wręczono statuetki osobom, organizacjom i 
instytucjom za ich szczególne osiągnięcia w 
2021 roku. 

 

 

   W kategorii Sport laureatem Róży 
Kłodzkiej został Klub MLKS „Sudety” 
Międzylesie – "Sekcja Sportów Siłowych". 

Nagrodę w imieniu zawodników Sekcji 
Sportów Siłowych odebrał Prezes Klubu 
„SUDETY" Międzylesie Andrzej Dudek. 

 

W kategorii „Filantrop” otrzymał  

Pan  Henryk Wolf 

        , który przyczynił się do rozwoju 
sportu, kultury w naszej Gminie fundując 
sprzęty codziennego użytku na potrzeby 
naszych wiosek i nie tylko…  



 

SERDECZNIE GRATULUJEMY 

NAGRODA ZA 
WYBUDOWANIE SUCHEGO 

ZBIORNIKA                                 
PRZECIWPOWODZIOWEGO  

W  ROZTOKACH 
BYSTRZYCKICH 

GENERALNY WYKONAWCA 
PORR S.A 

       Firma PORR otrzymała wyróżnienie  i  
statuetkę  w 14 edycji  „TopBuildera  2022” 
za najlepsze innowacyjne produkty 
budowlane IT realizację usługi 
przedsięwzięcia dla budownictwa.  

 

 

 
 
 

PRACOWNICY ROBÓT  
PUBLICZNYCH 

 

Aktualnie Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie w porozumieniu z 
Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku 
zatrudnia 12. bezrobotnych. Pracują oni w 
ramach robót publicznych na terenie miasta 
i gminy. Jedna osoba została oddelegowana 
do pracy na basenie kąpielowym  
w Międzylesiu, cztery osoby do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Międzylesiu a pozostałe podlegają 
bezpośrednio pod Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie. Pracownicy robót publicznych 
zatrudnieni w ZGKiM aktualnie wykonują 
prace związane z wiosennymi porządkami 
na terenie miasta i pracami przy zieleni 
miejskiej. Pracownicy zatrudnieni w 
Urzędzie Miasta skupili się na drobnych 
naprawach w gminnych obiektach i 
skwerach  oraz gminnej infrastrukturze 
drogowej. W ramach prac uzupełniono 
ubytki w jezdni na drogach asfaltowych, 
wycięto gałęzie na poboczach gałęzie 
ograniczające widoczność, oczyszczono 
korytka drogowe ściekowe, poprawiono 
oznakowanie dróg. Prace przy drogach 
gminnych będą nadal kontynuowane. 



 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu 
planuje w najbliższych tygodniach 
zatrudnić kolejnych bezrobotnych 
skierowanych do pracy przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kłodzku. 

ZGROMADZENIE OGÓLNE 
CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA PSORW  
W WAMBIERZYCACH 

W dniach 21 i 22 kwietnia 2022 r. w 
Wambierzycach (woj. dolnośląskie) 
odbyło się kolejne spotkanie członków 
Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i 

Rozwoju Wsi oraz uczestników Sieci 
Najciekawszych Wsi. 

 

Na początku wszystkich przybyłych 
uczestników spotkania przywitał Marek 
Chmielewski przewodniczący Zarządu 
Stowarzyszenia PSORW, Wójt Gminy 
Dzierżoniów oraz Jan Bednarczyk 
Burmistrz Miasta i Gminy Radków 
gospodarza wydarzenia. Na posiedzeniu 
Zgromadzenia Ogólnego, omówione 
zostały m.in. sprawozdanie finansowe za 
rok 2021, stan realizowanych działań w 
roku 2021 w tym prezentacja produktów 
turystycznych aplikacji i strony 
internetowej w ramach koncepcji 
„Najciekawsze na Wsi” oraz sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu 
działalności Stowarzyszenia za 2021 r. 

 

 



Kolejnym punktem programu była 
uroczysta konferencja pt. 
„Samowystarczalność energetyczna 
gmin”, podczas której wystąpili eksperci i 
zaproszeni goście min. dr hab. prof. UE 
Grzegorz Krzos z prezentacją „Podniesienie 
samowystarczalności energetycznej 
instytucji i przedsiębiorstw. 
Samowystarczalne wyspy energetyczne”; 
Roman Kaczmarczyk burmistrz Lądka 
Zdroju z prezentacją „ Rozwój 
odnawialnych źródeł energii w połączeniu z 
redukcją niskiej emisji i CO2 na obszarach 
wiejskich” oraz Witold Magryś Dyrektor 
Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
z prezentacją „Przygotowanie kadr JST do 
transformacji energetycznej na przykładzie 
realizowanego projektu dot. przygotowania 
specjalistów ds. transformacji 
energetycznej JST” 

Spotkanie wzbogacił występ Kapeli 
Góralskiej Harnaś z Radkowa oraz 
Zespołu Ludowego „Katarzynki” ze 
Ścinawki Górnej. 

W drugim dniu spotkania odbyła się 
wizyta studyjna po gminie Radków. 

Posiedzenie Komitetu Sterującego 
ZIT POF 

        W dniu 25 kwietnia 2022 r. w formie 
on-line odbyło się spotkanie Komitetu 
Sterującego ZIT POF, które poprowadził 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin 
Orzeszek. Na posiedzeniu przedstawiono 
sprawozdanie z działań jakie były 
podejmowane przez komitet od 26.10.2021 
r. oraz podjęto uchwały w sprawie 
rekomendowania listy projektów 
podstawowych jak i rezerwowych do 
Strategii ZIT POF oraz podjęto uchwały w 
sprawie odwołania jak i powołania 
przewodniczącego oraz trzech zastępców 

Komitetu Sterującego. W kolejnym okresie 
nowym przewodniczącym będzie Dariusz 
Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa. 

XVI GMINNE ZDERZENIA 
TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH 

 
 
XVI Gminne Zderzenia Tradycji 

Świątecznych „Osobliwości 
Wielkanocnych” przeszły już do historii. 
Impreza odbyła się w Samorządowej 
Szkole Podstawowej w Międzylesiu  
8.4.2022 r. Podczas imprezy odbyły się 
występy artystyczne dzieci, prezentacje 
wielkanocnych stołów i ozdób połączone z 
kiermaszem. Nie zabrakło też konkurów na 
palmę, osobliwość, kartkę wielkanocną, 
oraz tradycyjny stół wielkanocny. Wśród 
stołów zgłoszonych zostało 11 
reprezentacji, jedna niestety nie dojechała. 
 

 

 



 
 
 Pierwsze miejsce bezapelacyjnie 

otrzymało Sołectwo Goworów, drugie 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Międzylesiu, trzecie Dom Kultury. 
Wszystkie reprezentacje otrzymały nagrody 
oraz podziękowania. Wśród stołów nie 
zabrakło ukraińskich gospodyń z pięknie 
wykonanymi wiankami, a także sołectw 
Dolnik, Lesica, Międzylesie, Roztoki, 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego 
Ciała w Międzylesiu, Samorządowego 
Żłobka w Międzylesiu. 

 

 

 
 

 W ramach realizowanego przez 
gminę Międzylesie  projektu pn.: „30 lat 
współpracy na pograniczu Międzylesie- 
Králíky” rozstrzygnięto konkurs na 
najładniejszą kartkę wielkanocną, w którym 
wzięło udział 171 dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym z gminy Międzylesie oraz 
z gminy Kraliky. Wręczono 10 wyróżnień, 
które otrzymali Krzysztof Kucharski, 
Dorota Urner, Natasza Majewska, Alicja 
Wawrzyniak, Marta Zielińska, Aleksandra 
Włoszczyńska, Szymon Słowiński, Julia 
Marcinek, Mateusz Wróbel, Tereza 
Pracharova. Rozdano 161 upominków za 
udział w konkursie. 
 Podczas Osobliwości rozstrzygnięto 
także kilka konkursów ogłoszonych przez 
samorządową Szkołę Podstawową w 
Międzylesiu. Rozstrzygnięto konkurs na 
Palmę Wielkanocną, do którego  
przystąpiło 7 wystawców. I miejsce –zajęło 
sołectwo wraz z Kołem Gospodń Wiejskich 
z Goworowa; II miejsce zajęła 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Międzylesiu; III miejsce zajęło sołectwo 
Domaszków, a wyróżnienie otrzymały 
sołectwa Różanka oraz Długopole Dolne. 
Do konkursu na Osobliwość Wielkanocną 
przystąpiło 13 wystawców. I miejsce zajęły 
Ukraińskie Gospodynie oraz Samorządowy 
Żłobek w Międzylesiu; II miejsce zajęło 
sołectwo wraz z Kołem Gospodyń 



Wiejskich z Goworowa oraz Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej; 
III miejsce zajęło sołectwo Różanka, 
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 
Międzylesiu, a także Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza Nr 1 w Domaszkowie. W 
konkursie na pracę plastyczną dla szkół i 
przedszkoli "Wielkanoc" w kategorii 
Przedszkolaki: I miejsce Nikola Gazda- 
Domaszków, II miejsce  Aleksandra Idzi- 
Międzylesie, III miejsce Aleksandra 
Czernecka- Międzylesie oraz Wyróżnienie: 
Hanna Służały - Domaszków, Malwina 
Ćwik- Domaszków, Marika Pustuła- 
Międzylesie, Emil Ratajski- Międzylesie. 
W kategorii klasy I: I miejsce Julianna 
Juszczyszyn Ia- Międzylesie, II miejsce 
Natan Zawojski Ia- Międzylesie, III miejsce 
Alicja Wawrzyniak Ib- Międzylesie. 
Wyróżnienie otrzymali: Anna 
Gajdulewicz  Ia- Międzylesie, Iga 
Olchowik Ib- Międzylesie, Wiktoria 
Slotylo Ib- Międzylesie. W kategorii Klas 
2: I miejsce Alexia Iliakopoulou II a- 
Międzylesie, II miejsce Jan Fąfara IIa- 
Międzylesie, III miejsce Iga Zoszczak IIb- 
Międzylesie, Aniela Grudzień  kl. IIb- Sp. 
nr 1 Bystrzyca Kłodzka. Wyróżnienie:  Pola 
Kilian SP- Bystrzyca Kł., Helena 
Zarzewiecka  Międzylesie, Maja Mazur 
Międzylesie. W kategorii Klas 3: I miejsce 
Weronika Olszowy III a- Międzylesie, II 
miejsce Krzysztof  Kuś IIIb, Aleksandra 
Gackowska IIIa- Międzylesie, III miejsce 
Julia Malicka IIIb- Międzylesie oraz 
Aleksandra Mendel Domaszków. 
Wyróżnienie otrzymała Alicja Kosowska 
IIIa- Międzylesie. W kategorii Klas 4-8: I 
miejsce Zuzanna Płaskonka VIIb- 
Międzylesie, II miejsce Aleksandra 
Zielińska VIIa- Domaszków, III miejsce 
Michał Drabek IVc- Międzylesie. 
Wyróżnienie otrzymał Szymon Kulbaka 
IVa- Międzylesie. 

 
WIELKANOC PRAWOSŁAWNA  

 
 
W związku z obchodami Wielkanocnymi 
kościoła prawosławnego, w sobotę 
23.04.2022r w Hotelu Abis w Bystrzycy 
Kłodzkiej   została odprawiona msza 
polowa oraz święcenie pokarmów. 
Ceremonię poprowadził  ksiądz 
prawosławny, który specjalnie przyjechał  z 
Wrocławia.  
 

 
 
W uroczystościach udział brało około 300 
uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym 
prawie 50 z gminy Międzylesie. Po głównej 
ceremonii dla wszystkich uczestników 
przygotowano piknik. Całe wydarzenie 
zorganizował Fundusz  Lokalny Masywu 
Śnieżnika, Hotel Abis i wspaniali 
darczyńcy. Dla uchodźców była to  
namiastka normalności i możliwość 
radosnego świętowania. 
 



 
 

SUKCES MŁODZIEŻY Z 
GMINY MIĘDZYLESIE NA 

POWIATOWYCH 
ELIMINACJACH TURNIEJU 

WIEDZY POŻARNICZEJ 

 

W dniu 06.04.2022 Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
zorganizował w jednostce OSP Międzylesie 
gminne eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Eliminacje odbyły 
się w trzech kategoriach wiekowych: 
pierwszą kategorię stanowili uczniowie klas 
1-6, drugą kategorię uczniowie klasa 7-8 
oraz trzecią uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. Dzieci i młodzież 
musieli wykazać się wiedzą z zakresu 
pożarnictwa, pierwszej pomocy oraz 
znajomością sprzętu strażackiego. Jury w 
składzie: wicedyrektor Samorządowej 
Szkoły w Międzylesiu Tadeusz Gądek, 
Komendant Miejsko-Gminny dh Paweł 

Strycharz, dh Bartosz Lewandowski oraz 
dh. Klaudia Ciuba wyłoniło następujących 
zwycięzców, którzy przeszli do etapu 
powiatowego: 

Kategoria 1-4: 

I. Adrian Łuków 
II. Ryszard Opaliński  
III. Łukasz Rzeszutek  

Kategoria 5-8: 

I. Sandra Michalak 

Szkoły ponadpodstawowe: 

I. Jakub Wojtysiak  
II. Łukasz Urbaniak 
III. Martyna Ciuba 

 
 

 

Eliminacje powiatowe do turnieju odbyły 
się 23 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Nowej Rudzie. 
Uczniowie z naszej gminy wykazali się 
godną podziwu wiedzą pożarniczą, w 
wyniku czego w kategorii klas 1-4 Ryszard 
Opaliński zajął 3. miejsce, natomiast w 
kategorii klas ponadpodstawowych miejsce 
2. zajął Łukasz Urbaniak, a miejsce 3. 
Jakub Wojtysiak. Serdecznie gratulujemy 
naszej młodzieży zajętych miejsc i 
życzymy dalszych sukcesów.  



SPORTOWA PRZYJAŹŃ 
POLSKO-CZESKA 

 
 Gmina Międzylesie wraz z 

Partnerem z Kralik w okresie od 01  
kwietnia 2022 r.     do 30 września 2022 r. 
realizują projekt pt.  "Sportowa przyjaźń 
polsko-czeska". 

Całkowity budżet projektu wynosi 
15 836,00 euro. 

Ideą projektu jest pogłębienie 
współpracy przez instytucje i społeczności 
w regionie przygranicznym Międzylesie-
Kraliky poprzez wspólny aktywny udział 
dzieci, młodzieży i dorosłych w 
wydarzeniach sportowych, zabawie i 
rywalizacji. 

W ramach projektu odbędą się zawody tj: 

• Lekkoatletyczny Trójbój 
Pogranicza, 

• Parszywa Trzynastka-zawody 
sportowe, 

• Zawody rowerowe "Wilcza 
Międzyleska", 

• Zawody pływackie na basenie w 
Międzylesiu, 

• Rowerowy piknik rodzinny, 
 

Projekt jest doskonałą formą aktywności, 
mającą na celu doskonalenie sprawności 
fizycznych w ramach współzawodnictwa, 
indywidualnie lub zbiorowo, a tym samym 
integrację społeczności polsko-czeskiej. 

 

 

 

 
 

 



„DOROŚLI I DZIECIAKI 
POMÓŻCIE NAKARMIĆ 

PSIAKI I KOCIAKI” 

 
 Pod takim hasłem nasze dzieci z 
przedszkola w Domaszkowie i ich rodzice 
w marcu bieżącego roku włączyli się w 
akcję pomocy dla zwierząt ze schroniska 
„Pod psią gwiazdą” w Kłodzku. 

 
 

 Jak co roku nauczycielki zorganizowały 
zbiórkę karmy, koców, zabawek i innych 
akcesoriów dla bezdomnych psów i kotów. 
Ważne jest by już od najmłodszych lat 
uczyć dzieci wrażliwości na potrzeby 
zwierząt i na ich los. Te wszystkie dary, a 
uzbierało ich się niemało dzięki hojności 
rodziców, zostały zawiezione dla 
porzuconych czworonogów. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którym los zwierząt nie jest obojętny! 

 

OBCHODY PIERWSZEGO 
DNIA WIOSNY 

 

 

 

 



 Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 
Samorząd Uczniowski  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Domaszkowie 
zorganizował dla uczniów klas VI - VIII 
konkurs na najładniejszą Marzannę. Dzieci 
razem ze swoimi wychowawcami ochoczo 
zabrały się do pracy. Efektem tych działań 
była wystawa wiosennych kukieł na 
parterze naszej szkoły. Każda z Marzann 
była wyjątkowa, dlatego wszystkie klasy 
otrzymały nagrody. Pierwszy Dzień 
Wiosny był także w naszej szkole dniem 
solidarności z Ukrainą.  

Uczniowie, chcąc okazać swoje wsparcie 
narodowi ukraińskiemu wykonali piękne 
plakaty symbolizujące naszą solidarność z 
Ukraińcami. 

 

WITAMY WIOSNĘ ! 

 Dnia 21 kwietnia nasze przedszkole 
w Domaszkowie powitało wiosnę… 

 

 

 

 

 Już w piątek w holu przedszkolnym 
przygotowaliśmy kukłę pani zimy - 
Marzannę.  W poniedziałek po śniadaniu 
dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 
wraz z nauczycielkami i innymi 



mieszkańcami naszej miejscowości wyszły 
na wiosenny spacer. Dzieci zabrały ze sobą 
kukłę Marzanny, która potem nad potokiem 
została spalona. Dobrze wiemy, że nie 
wolno zanieczyszczać wód i zaraz też 
została ona z niej wyciągnięta. Dzieci 
krzyczały hasła "Żegnaj zimo, witaj 
wiosno", śpiewały piosenki o Marzannie - 
słomianej pannie, a przede wszystkim 
zapewniały, że nikt za zimą nie będzie 
tęsknił. Wracaliśmy w dobrych humorach, 
wszystkie dzieci trzymały                w rękach 
kolorowe kwiaty, a na samym przedzie 
został niesiony gaik, jako wiosenny symbol 
pory roku, która nastała. 

 

LAUREAT KONKURSU 
INSTALOGIK 

 

Filip Mendel, uczeń klasy 5 Szkoły 
Podstawowej w Domaszkowie, otrzymał 
tytuł Laureata III miejsca na szczeblu 
ogólnopolskim w kategorii klas 5 SP w 

trzyetapowym Ogólnopolskim Konkursie 
Matematyczno-Informatycznym 
InstaLogik. Konkurs przebiegał pod 
honorowym patronatem Ministra Edukacji i 
Nauki oraz Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu 
Warszawskiego.  Adresatami konkursu byli 
uczniowie zainteresowani zagadkami 
logicznymi, matematyką, a także ci, którzy 
interesują się programowaniem lub 
chcieliby postawić w programowaniu 
pierwsze samodzielne kroki. Finałowy etap 
odbył się 26 marca. W ciągu 1,5 godziny 
uczestnicy mieli do rozwiązania zadania 
matematyczno-logiczne i programistyczne 
w języku Assembly. 
Udział w konkursie wymagał od Filipa 
półrocznej nauki programowania.  
Gratulujemy świetnego wyniku i 
życzymy dalszych sukcesów!!! 
 

DZIEŃ ZIEMI 
 
 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. 
Uczniowie naszej szkoły w Międzylesiu 
wraz z przedszkolakami wzięli udział w 
przemarszu ekologicznym ulicami naszego 
miasta. Motywem przewodnim była moda 
papierowa - elementy stroju zostały później 
złożone na makulaturę. Zapraszamy do 
obejrzenia pomysłów uczniowskich, 
dziecięcych wspomaganych przez 
nauczycieli i rodziców 
 
 



 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
W ROZLEWNI WÓD 

MINERALNYCH  
W POLANICY-ZDROJU 

 

   11 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 2 A 
oraz 4 A razem z wychowawczyniami i 
Panem Dyrektorem odwiedzili rozlewnię 
wód mineralnych w Polanicy-Zdroju. 
Wyjazd odbył się w ramach 
ogólnopolskiego projektu ,,Aktywni 
błękitni, szkoła przyjazna wodzie”. 
Uczestnicy wycieczki mieli okazję 
zobaczyć proces produkcji wody mineralnej 
,,Staropolanka”. Zwiedzili dwie linie 
produkcyjne- PET (butelek plastikowych) 
oraz linię butelek szklanych (zwrotnych i 
bezzwrotnych). Uczniowie obserwowali 
proces wydmuchu butelki od niewielkiej 



preformy do butelki, do której nalewana jest 
woda mineralna.  

 

Dowiedzieli się także, że w ciągu godziny 
nalewanych jest 18,5 tys. butelek wody 
mineralnej. Dodatkowo zwiedzili piękny 
park zdrojowy i pijalnię, gdzie mieli okazję 
skosztować wodę leczniczą ,,Wielka 
Pieniawa” bezpośrednio ze źródła. 
Dziękujemy Zarządowi Uzdrowisk 
Kłodzkich za możliwość zwiedzania 
rozlewni i poznania procesu produkcyjnego 
wody mineralnej. Dziękujemy także 
Urzędowi Miasta i Gminy Międzylesie za 
zapewnienie bezpłatnego transportu. 

 

UCZEŃ KLASY 8A JAKUB 
WIŚNIEWSKI FINALISTĄ 
ZDOLNEGO ŚLĄZAKA Z 

CHEMII 
 

     Uczeń klasy 8a Jakub Wiśniewski  ze 
Szkoły Podstawowej w Międzylesiu został 
finalistą Zdolnego Ślązaka z chemii. 12 
marca na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu  Wrocławskiego odbył się 
etap wojewódzki konkursu. Składał się on z 
części laboratoryjnej i teoretycznej. Kuba 
zdobył tytuł finalisty i otrzyma dodatkowe 
punkty przy rekrutacji do szkoły średniej. 
Serdeczne gratulacje dla Kuby i jego 
nauczycielki- pani J. Karwowskiej. 

 
 
MIĘDZYGMINNY KONKURS 
„WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” 

 

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii Nie 
Przelewaj, której pomysłodawcą i 
realizatorem jest Fundacja Polska Ziemia, a 
dofinansowanej przez  Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
odbył się w naszej szkole Międzygminny 
Konkurs 

„Woda źródłem życia”. 



 
Konkurs składał się z czterech etapów: 1. 
Woda to życie  2. Jak wykorzystujemy 
wodę?   

 3. Jakość naszych wód   4. Chronimy i 
oszczędzamy wodę. 

Przerywnikiem pomiędzy poszczególnymi 
etapami zmagań konkursowych była 
projekcja krótkich filmów edukacyjnych 
związanych z ochroną wód, a 
udostępnionych  przez w/w fundację oraz 
Polską Akcję Humanitarną. 

  

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce Alicja Pająk 

II miejsce ex aequo Sandra Janowska i 
Dawid Witek 

III miejsce ex aequo Antonina 
Makowska i Maja Nicoś 

Wyróżnienia: Amelia Kasza, Kacper 
Ruczaj, Franciszek Zdral. 

  

Wszystkim biorącym udział serdecznie 
gratulujemy ogromnej wiedzy i chęci 
działania na rzecz ochrony wód. 

FINAŁ III 
DOLNOŚLĄSKIEGO 

KONKURSU 
HISTORYCZNEGO 

„ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – 
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” 

 

4 marca 2022 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej 
odbył się finał III Dolnośląskiego Konkursu 
Historycznego „Żołnierze Niezłomni – 
Żołnierze Wyklęci” pod hasłem „Walczyli 
o Wolną Polskę”. W zmaganiach 
konkursowych uczestniczyło dwanaście 
szkół. Z dumą informujemy, że 
reprezentantki Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Międzylesiu: Aleksandra 
Mokrzyńska  i Weronika Leki  zajęły 
I  miejsce w kategorii szkół 
podstawowych.  Serdecznie gratulujemy 
laureatkom i życzymy kolejnych sukcesów. 

 



SZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI 

„MINIATURA” 

 
       11 III 2015 r. w Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Międzylesiu odbył 
się  XVIII  Konkurs Recytatorski 
„Miniatura”. Wzięło w nim udział 18. 
uczestników z klas I –III wyłonionych w 
klasowych eliminacjach, którzy wspaniale 
zaprezentowali różnorodne utwory dla 
dzieci. Komisja konkursowa w składzie 
p. Anna Jagieło,  p.  Karolina 
Lewandowska - Czech i p. Maria 
Wikiera nie miała łatwego zadania, bowiem 
wszyscy uczestnicy byli wspaniale 
przygotowani. Po wysłuchaniu 
prezentacji  komisja podjęła następujące 
decyzje:   

w kategorii klas pierwszych    

I miejsce Julia Weron z kl. I a 

IImiejsce  Franciszek Worosz z kl. I b 

III miejsce  Iga Olchowik z kl. I b 

IV miejsce Aleksandra Włoszczyńska  kl. I 
a , Lena Adamów z kl. I b, Oliwia Macura 
z kl. I a 

 

 

 w kategorii klas drugich 

I miejsce  Laura Żędzianowska z kl. II b 

II  miejsce  Amelia Grotyńska kl. II a 

IIImiejsce  Gaja Czopko z kl. II b 

IV miejsce  Adrian Ciurlik  kl. II a,  Alexia 
Iliakopoulou kl. II a,  Antoni Dula 

kl. II b; 

w kategorii klas trzecich 

I miejsce   Konstanty Pęder z kl. III a 

II miejsce  Julia Juchkiewicz z kl. III b 

III miejsce Aleksandra Gackowska  z kl. 
III a, Krzysztof Kuś z kl. III b 

IV miejsce  Artem Davydov z kl. III a, 
Julia Malicka z kl. III b 

Jury dziecięce składające się z 
przedstawicieli poszczególnych klas 
przyznało swoją nagrodę Amelii 
Grotyńskiej z kl. II  a. 

Organizator: p. J. Drabina  gratuluje 
wszystkim uczestnikom , a nauczycielom i 
rodzicom dziękuje za wkład w 
przygotowanie dzieci do konkursu.     

Nagrody w konkursie zostały zakupione w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.  

FINAŁ VI POWIATOWEGO 
KONKURSU 

HISTORYCZNEGO PT. 
„KATYŃ – GOLGOTA 

WSCHODU” 



 

 
 

3 marca 2022 r. w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku odbył się finał VI 
Powiatowego Konkursu Historycznego pt. 
„Katyń – Golgota Wschodu”. W 
zmaganiach konkursowych uczestniczyli 
finaliści eliminacji szkolnych z 5 szkół 
podstawowych i 6 szkół średnich. 

Z dumą informujemy, że reprezentantki 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Międzylesiu zajęły czołowe miejsca w 
kategorii szkół podstawowych: 

I miejsce - Dominika Makarska, 

II miejsce - Lena Smoleń. 

 

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów. 

DZIEWCZYNY NA MEDAL 
 

 

   Ze srebrnymi medalami wróciły 
dziewczęta starsze (7-8 kl.) z międzyleskiej 
podstawówki z Finału Dolnośląskiego 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie 
Stołowym Dziewcząt, który odbył się 12. 
04. 2022 w Brzegu Dolnym. Drużyna w 
składzie: Martyna Filińska, Kornelia 
Kowal, Anna Fąfara przy czynnym dopingu 
i taktycznych wskazówkach nauczyciela i 
Wychowania Fizycznego mgr Mariusza 
Dublickiego zajęła doskonałe 2 miejsce, co 
dało im awans na Turniej Ogólnopolski. 

 

ŚWIETNY WYSTĘP MŁODYCH 
MIĘDZYLESKICH 

TENISISTEK STOŁOWYCH 
 



 

Bardzo dobrze zaprezentowały się 
dziewczęta młodsze z międzyleskiej 
podstawówki w Finale Dolnośląskim 
Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt, który odbył się 11. 04. 2022 w 
Brzegu Dolnym. Drużyna w składzie: 
Patrycja Juraszek, Aleksandra Łysiak, 
Liliana Neter przy wsparciu nauczyciela 
Wychowania Fizycznego mgr Mariusza 
Dublickiego zajęła doskonałe 4 miejsce, 
czym przypieczętowała swoje 
dotychczasowe sukcesy. Jest to bardzo 
dobry prognostyk na przyszłość, gdyż w/w 
dziewczęta będą reprezentować naszą 
szkołę w przyszłych latach w starszej 
kategorii. 

PRZEGRANA TEŻ UCZY… 

26 marca 2022 w Międzylesiu został 
rozegrany  mecz 4. ligi tenisa stołowego. 
Nasze Sudety gościły drużynę  UKS 
Ludwikowice I.. Tym razem naszym 
tenisistom szczęście nie dopisało i musieli 
uznać wyższość gości przegrywając z nimi 
10 : 4.  Punkty dla Sudetów zdobyli : 
Sławomir Bielak 2, Bartosz Jurkiewicz 1,5, 
Artur Kwaśnik 0,5  a  Bolesław Dyc – 
niestety, nie zdobył żadnego punktu... 

**** 

27.3.2022 w Brzegu Dolnym 
rozegrany został  Finał Wojewódzki Tenisa 

Stołowego  Ludowych Zespołów 
Sportowych w kategoriach : senior, junior, 
kadet, młodzik.  Sudety na tle innych 
zawodników nie wypadły źle, a 
reprezentujący nasze miasto tenisiści 
: senior Bartosz Jurkiewicz zajął  10. 
miejsce, juniorki : Oliwia Neter 
7.,Katarzyna Suława 10. miejsce. Miejsce 
9. przypadło w udziale młodziczce  
Aleksandrze Łysiak a jej koleżanka  
Patrycja Juraszek uplasowała się na miejscu 
10. Młodzik Jakub Serafinowicz  zajął 18. 
miejsce. 

**** 

Dzień 9 kwietnia br. nasi tenisiści 
stołowi zapamiętają chyba na długo, Był 
trudny i męczący…  Tego dnia   w 
Dzierżoniowie rozegrany został  mecz 
tenisa stołowego 5 ligi w którym Sudety  
pokonały  Topspin Dzierżoniów 10 : 7. Przy 
pingpongowym stole błyszczała  nasza  
Oliwia  Neter, która  wygrała wszystkie 
swoje mecze zdobywając wszystko co 
zdobyć mogła, czyli cenne  4 punkty. 
Łupem weterana celuloidowej piłeczki 
Bogusława  Zadorożnego  padły 3 punkty. 
Grzegorz Bzowy  zdobył ich też  3.  
Niestety Jakub Serafinowicz, którego nie 
opuszczał pech wyjechał z Dzierżoniowa 
bez zdobytego punktu. Po tym zwycięstwie 
Sudety awansowały na 3 miejsce w tabeli. 
Gratulujemy ! Nie dość na tym. 
Tego  samego  dnia również  w 
Dzierżoniowie rozegrany został  mecz 
tenisa stołowego 4 ligi. I w tym meczu 
międzylescy tenisiści pokazali swoją 
wyższość  pokonując  Topspin Dzierżoniów 
I  bardzo wysoko, bo aż  10 : 3. Punkty na 
wagę zwycięstwa  zdobywali : Artur 
Kwaśnik 3,5,  Bolesław Dyc 3,5, Bartosz 
Jurkiewicz 2,5 i  Katarzyna Suława 0,5 



punktu. Gratulacje dla zawodników i ich 
trenera ! 

WILKI MIĘDZYLESIE  

W NATARCIU 

 

        Dnia 10.04.2022 Grupa Biegowa 
"WILKI" Międzylesie wzięła udział w "X 
Półmaraton Jeleniogórski i X Jeleniogórska 
Dziesiątka 2022". Dla naszej grupy, 
powstałej 01 stycznia 2022, był to debiut w 
profesjonalnym biegu. Pobiegliśmy na 
dwóch dystansach. W półmaratonie 
(21,0975km) udział wzięli: 
- Joanna Bzowy (czas 1h52m41s - miejsce 
open 197 - kat. kobiety 35-39lat miejsce 7), 
- Tomasz Grzyb (czas 1h35m15s - miejsce 
open 40 - kat. mężczyźni 45-49lat miejsce 
10) 
- Aleksander Tyzo (1h45min03s - miejsce 
open 129 - kat. mężczyźni 35-39lat miejsce 
18). 

 
 

 

 

 
 
Drużynowo na tym dystansie zajęliśmy 
miejsce 8. 
W półmaratonie udział wzięło 339 
biegaczy. 
Pięciu naszych zawodników pobiegło na 
dystansie 10km. Byli to: 
- Anna Zoszczak (52m06s - miejsce open 
153 - kat. kobiety 40-44lata miejsce 9), 
- Natalia Cz Czubala (59m35s - miejsce 
open 247 - kat. kobiety 35-39lat miejsce 
16), 
- Kubiak Mariusz (55m57s - miejsce open 
204 - kat. mężczyźni 45-49lat miejsce 18), 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010096516749&__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/tomasz.grzyb.735?__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/aleksander.tyzo?__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/czubala.natalia.nc?__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R


- Rafał Majewski (41m46s - miejsce open 
38 - kat. mężczyźni 40-44 miejsce 3 i 
podium!), 
- Paweł Zamośny (57m50s - miejsce open 
228 - kat. mężczyźni 35-39lat miejsce 29). 
Na tym dystansie udział wzięło 331 
zawodników i zawodniczek.  
Drużynowo zajęliśmy miejsce 14. 
W Jeleniej Górze zabrakło z różnych 
powodów: 
- Krzysztof Komisarczyk (brał udział w 
innym biegu),  
- Kacper Czarny 
- Wojciech Płaziak. 
A już 8.05.2022 nasza grupa weźmie udział 
w Pucharze Sudetów w Biegach Górskich 
2022 - VII Półmaraton Polanica-Zdrój VII 
Dziesiątka Staropolanki! Trzymajcie za nas 
kciuki i wyglądacie wyników! 

MINIONE I PRZYSZŁE 
IMPREZY REKREACYJNE 

Kwietniowa impreza marszowo-
biegowa 110 „Moja Dwunastka” za nami. 
Pomimo mroźnej i wietrznej pogody na 
stadionie na starcie 24. minutowej 
aktywności ruchowej odliczyło się 18. 
uczestników oraz pies Forest, którzy łącznie 
pokonali ponad 58 kilometrów. Nie 
ukrywamy, że ten szalony dystans 
pokonujemy także dzięki świeżo 
zawiązanej grupie biegowej „Wilki 
Międzylesie”. Zaprezentowała się ona po 
raz pierwszy w koszulkach biegowych 
według własnego projektu – oczywiście z 
wilkiem.  

 

 

Na 110. „Moją Dwunastkę” zapraszamy 7 
maja 2022 r. Zapisy od 9.45. Start godz. 
10.00. Rozpoczęcie i zakończenie imprezy 
na międzyleskim basenie.  

Na oba wydarzenia serdecznie zapraszamy. 

MISTRZOSTWA EUROPY  XPC  
SIEDLCE  06-09.04.2022 r. 

W dniach 06-09.04.2022 r. w 
Siedlcach  odbyły się Mistrzostwa Europy 
w Trójboju Siłowym federacji XPC. W 
Mistrzostwach tych wystartowało ponad 
400 zawodników  z 15. krajów. W 
zawodach tych świetnie wystartowali nasi 
zawodnicy reprezentując zarówno nasz 
kraj, jak i macierzysty klub sportowy :  

 

kraj, jak i macierzysty klub 
sportowy :  

Andrzej Juraszek  - brąz  w kat. Masters  40-
49 do 100 kg,  wynik 167,5 kg. 

Grzegorz Kantor  - srebro  w kat. Masters  
50-59  +140 kg,  wynik 182,5 kg. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002370878793&__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002559905618&__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/krzysiek.komisarczyk?__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014160648741&__cft__%5b0%5d=AZXeRIHQjhGB2PAgRsLVI1oHS2ZW6lJLqL4VtdhXcMn85nLhhqGbIDtD2VJMxy5QayfX7b4zJF-WKskkA6W2YBb45fQ8UsI1Bd2xIPx6-LUUHOdeyyUCO-g0kUdUNgP8rQF35F4O94O7g854Hjs-Mlu4rUC43JbGjwStJtfGjCEn-P8Wb1iJq1H3rwTvzRrxJIE&__tn__=-%5dK-y-R
http://www.silaczemiedzylesie.pl/zapowiedzi/270-gpc-world-championships-2017-trutnov-czech-republic-16-25-09-2017-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/zapowiedzi/270-gpc-world-championships-2017-trutnov-czech-republic-16-25-09-2017-r


ETAP OTWARCIA X 
JUBILEUSZOWEGO  SEZONU 

„KORONY MIĘDZYLESIA” 

 

W sobotni poranek 23 kwietnia 2022 r. 
miłośnicy kolarstwa oficjalnie 
zainaugurowali sezon rowerowy 2022 oraz 
X sezon lokalnej imprezy rowerowej typu 
Up Hill „Korona Międzylesia”. Tak, tak! 
Mija już 10 lat odkąd po raz pierwszy 
rowerzyści stanęli na starcie tras 
rowerowych na terenie gminy Międzylesie. 
Za nami 63 trasy i 111. uczestników, którzy 
choć raz spróbowali swoich sił w 
zdobywaniu okolicznych szczytów.  

 
Nasza cykliczna impreza rowerowa ma 
charakter rekreacyjny, ale nie pozbawiona 
jest elementu rywalizacji. W imprezie tej 
ani nie ma podziału na żadne kategorie, ani 
nie ma też przegranych. Każdy startuje w 
swojej własnej kategorii i wygrywa przede 
wszystkim  
z samym sobą, ale niewątpliwie czerpie 
satysfakcję z tego, od ilu osób był lepszy i 

jak wypadł na tle innych startujących. 
Ponadto w zamian za wysiłek włożony w 
dotarcie do celu otrzymuje największą 
nagrodę, jaką jest lepsza kondycja fizyczna 
i psychiczna oraz poprawa stanu zdrowia. 
Biorąc pod uwagę, że na start uczestnicy 
dojeżdżają samodzielnie a po jej 
zakończeniu wracają rowerami do swoich 
domów otrzymują dodatkową, bezcenną 
dawkę ruchu i śmiało mogą powiedzieć, że 
aktywnie spędzili swój wolny czas. 

 
Zapisy wystartowały o 9.00 w Biurze 
Imprezy w Roztokach przy głównym 
skrzyżowaniu. Panie Irena i Maria na liście 
startowej zapisały 25 uczestników, którzy 
od 10.01 pojedynczo, co minutę wyruszali 
na trasę, której meta znajdowała się w 
Długopolu Górnym przy przejeździe 
kolejowym w polu, z przepięknym 
widokiem zarówno na Masyw Śnieżnika, 
jak i na Góry Bystrzyckie. Uczestnicy mieli 
do pokonania dystans 4,8 km oraz 10 m. 
różnicy wzniesień – wyjątkowo płasko, jak 
na góry. 
Pogoda tego dnia wyborna – cudowne 
słońce i błękit nieba. Nawet zimny wiatr 
nadto nie przeszkadzał. Atmosfera imprezy 
przyjazna i gorąca. Moc pozytywnych 
emocji i wrażeń. I ta szczypta adrenaliny 
związana z pomiarem czasu…  
Na mecie, po burzliwym przetwarzaniu 
wyników, wręczanie Paszportów „Korony 
Międzylesia” na sezon 2022. Wpisane w 



nich są daty, trasy, dystans, różnica 
wzniesień do pokonania oraz profile trasy 
kolejnych etapów. Wpisywany jest także 
czas przejazdu – samodzielne zwycięstwo 
każdego uczestnika. Każdemu etapowi 
towarzyszy również motto. „Rower jest 
napędzany pozytywnym myśleniem” to 
myśl towarzysząca pierwszemu etapowi. 
Dziś najbardziej pozytywnie kręcili Piotr 
Galik z czasem 09’04’’; Sławomir 
Ratuszniak 10’33’’ oraz Anna Zoszczak 
11’05’’. 

 
Etap pierwszy to połączenie sił grupy 
rowerowej „Wataha Międzylesie” oraz 
grupy biegowej „Wilki Międzylesie” – 
ludzi myślących pozytywnie. Cudownie 
jest połączyć w jedno dwa stada z tego 
samego rewiru. Cudownie jest ponownie się 
spotkać po okresie zimowym i czerpać 
radość ze spotkania. Cudownie jest witać 
nowych uczestników i stworzyć taką 
atmosferę, by chcieli z nami pozostać na 
dłużej. 
Wszystkich niezdecydowanych 
rowerzystów nieodmiennie zapraszamy do 
wkręcenia się w tę naszą rowerową 
rekreację z elementem rywalizacji. 
Wszystkich, którzy jeżdżą rowerem jeszcze 
bardziej rekreacyjnie zapraszamy do 
wyruszania na trasę z półgodzinnym 
wyprzedzeniem. W naszej imprezie każdą 
trasę można pokonać w dowolnym stylu. 
Rower można podprowadzić. Można 
odpocząć na trasie, by złapać oddech. 
Można nawet troszkę się zgubić i tym 

samym wydłużyć sobie trasę w drodze do 
mety.  
W imprezie łącznie uczestniczyło 30 osób – 
to naprawdę obiecujący początek 
Jubileuszu. 
Kolejny II etap startuje 21 maja 2022 r.  w 
Nagodzicach (skrzyżowanie przy DK33) 
kierunek Międzylesie meta – zakończenie 
podjazdu ul. Tysiąclecia P.P . Zapisy 9.00 – 
9.45. Start pierwszego uczestnika o godz. 
10.01. Najbardziej szczegółowe informacje 
uzyskać można na profilu FB Korona 
Międzylesia, do polubienia którego 
zachęcamy. Zapraszamy także na stronę 
internetową www.miedzylesie.pl  

 

 

MAJÓWKA NA 
SINGLETRACKACH 

 

 

Informujemy, że jesteśmy po wiosennym 
przeglądzie tras rowerowych na terenie 
Gminy Międzylesie. Pętle: ,,Międzylesie”, 
,,Ostoja” i ,,Jodłów” są już przejezdne i 
uprzątnięte z pozostałości zimy. 
W związku z powyższym informujemy, że 
wraz z nastaniem długiego weekendu 
majowego wszystkie trasy są otwarte dla 
amatorów dwóch kółek. Serdecznie 

http://www.miedzylesie.pl/


zapraszamy do korzystania z nich 
wszystkich chętnych (mamy nadzieję, że 
pogoda wreszcie dopisze i będzie piękne 
słoneczko). 
Jednocześnie prosimy o bezpieczną i 
rozważną jazdę, gdyż o wypadek na trasie 
nietrudno.  
 
 

20 LAT CYKLO GLACENSIS 

 

         Niebawem rozpoczynamy sezon 
rowerowy 2022 po pograniczu polsko–
czeskim w powiecie kłodzkim i  regionie 
Orlicko–Třebovskim. Już 20. Cyklo 
Glacensis odbędzie się tradycyjnie pod 
patronatem Pierwszego Zastępcy Heitmana 
Kraju Pardubickiego Romana Línka i 
Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia. 

Start: piątek  20.05.2022 r.   

Kłodzko pl. Miast Partnerskich pod 
mostem św. Jana,  godz. 8,30 

Cel:  ośrodek rekreacyjny RAJ 
Letohrad 

Trasa :  Kłodzko  - Krosnowice- 
Gorzanów – Bystrzyca Kłodzka – 
Długopole Zdrój – Różanka – Międzylesie 
– Kamieńczyk – Mladkov – Studené – 
Nekoř – Šedivec – Letohrad – RAJ . 

Długość trasy ok. 75 km, trasa jest dość 
wymagająca  - alternatywa to podróż do 
Międzylesia pociągiem i stamtąd przez 
Boboszów już tylko ok. 35 km.     

Jeśli jeździsz z nami  co roku, nie przegap 
20.  jubileuszowego CG. A jeśli wybierasz 
się po raz pierwszy, to najwyższy czas, 
aby dołączyć do CYKLO 
GLICENSIS.  Zapraszamy. 

Informacje o imprezie kol. Andrzej 
Krawiec  tel. 74 865 75 46,  669 259 611  

mail : a.krawiec@powiat.klodzko.pl 

 

Projekt „20 lat Cyklo Glacensis” 
jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu 

 
 

4 maja 
DZIEŃ STRAŻAKA 

 
Z okazji Dnia Strażaka składamy 
serdeczne podziękowania druhnom i 
druhom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy 
Międzylesie za działalność 

mailto:a.krawiec@powiat.klodzko.pl


ratowniczą i bezinteresowną służbę 
drugiemu człowiekowi. Jednocześnie 
życzymy niewyczerpanej siły i 
mnóstwa wytrwałości, 
wyrozumiałości bliskich, licznych 
sukcesów oraz wiele satysfakcji z 
pracy i służby społeczeństwu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Marcinek 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie 

Tomasz Korczak 
ZAPROSZENIE 

Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szklarni  

oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie  

serdecznie zapraszają 
mieszkańców gminy na obchody  

Gminnego Dnia Strażaka w 
Szklarni 21 maja 2022 r. 

Program uroczystości: 

12:30 – zbiórka pododdziałów przy 

kościele parafialnym w Szklarni 

13:00 – uroczysta msza święta  

14:00 – przemarsz jednostek na plac przy 

budynku świetlicy wiejskiej 

14:10 - uroczysty apel jednostek OSP  

14:30 - piknik strażacki przy pomocy 

harcerzy: 

- występy zespołów dziecięcych, 

- prezentacja sprzętu strażackiego, 

- grochówka strażacka, bigos, grill, zimne 

napoje 

19.00 - zabawa taneczna 

 

WOLNE MIEJSCE W ŻŁOBKU 

 
        Informujemy, że w Samorządowym 
Żłobku w Międzylesiu od dnia                            
1 września 2022 r. posiadamy wolne 
miejsca dla 5 dzieci w wieku od 20 
tygodnia do ukończenia 3 roku życia.  

Druk zgłoszenia dziecka można pobrać na 
stronie żłobka: zlobek.miedzylesie.pl , lub 
w siedzibie żłobka. 

Dokładne informacje można uzyskać 
bezpośrednio w siedzibie placówki                
ul. B.Chrobrego 2, 57-530 Międzylesie oraz 
pod numerem 798 965 182. 

 
 

Zapraszamy do kontaktu! 
Dyrektor Żłobka 

 
 
 

PRZYPOMINAMY O 
OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA  

DEKLARACJI  DO  
CENTRALNEJ EWIDENCJI 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 

 
 Do końca czerwca 2022 roku 
właściciele nieruchomości (lokalu/budynku 
mieszkalnego lub niemieszkalnego) 
zobowiązani są do złożenia deklaracji o 
sposobie jej ogrzewania  do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB,) 
uruchomionej przez Główny Urząd 
Nadzoru Budowalnego.  



Niespełnienie tego obowiązku grozi karą 
grzywny. 
 Obowiązek złożenia deklaracji 
dotyczy każdego właściciela lub zarządcę                                    
w przypadku lokalu w budynku wspólnoty 
mieszkaniowej/ spółdzielni, gdzie istnieje 
wspólne źródło ciepła. 
 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 i Gminy 
Międzylesie. 
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 
tj. hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, 
schronisko, dom dziecka.  
 Deklaracja – formularz B, 
wypełniana jest dla: budynków biurowych, 
piekarni, budynków i lokali 
gastronomicznych, budynków i lokali – 
handlowo usługowych, budynków 
łączności, dworców i terminali, garaży, 
kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, 
budynków i lokali przemysłowych, 
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 lokali 
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 

 

KOMUNIKATOR SMS  

dla mieszkańców Gminy Międzylesie 
 

 

Link do stony : 

http://www.zone.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-%20%20faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-%20%20faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-%20%20faq


https://miedzylesie.pl/8782/3036/komuni
kator-sms-dla-mieszkancow-gminy-
miedzylesie.html 

Zarejestruj się bezpłatnie w systemie 
Informatora SMS Miasta i Gminy 
Międzylesie. 

Wszystkie informacje znajdują się na 
stronie ww.miedzylesie .pl w zakładce dla 
mieszkańca jest to 1 pozycja po lewej 
menu KOMUNIKATOR SMS 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	29.03.2022 ODBYŁA  SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM
	1) Komisję Sportu, Oświaty i Kultury,
	w składzie:
	Przewodniczący: Lena Smoleń
	Członkowie: Maja Cygan, Tomasz Trzósło
	Przewodniczący: Eryk Korba
	ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE PRZY DROGACH PUBLICZNYCH                                                                                  GMIN OBSZARU ZIEMI KŁODZKIEJ
	DOROCZNA NAGRODA STAROSTY RÓŻA KŁODZKA 2021

	ZGROMADZENIE OGÓLNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSORW
	W WAMBIERZYCACH
	W ROZLEWNI WÓD MINERALNYCH
	W POLANICY-ZDROJU
	UCZEŃ KLASY 8A JAKUB WIŚNIEWSKI FINALISTĄ ZDOLNEGO ŚLĄZAKA Z CHEMII
	MIĘDZYGMINNY KONKURS „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”
	FINAŁ III DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”
	SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „MINIATURA”
	FINAŁ VI POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PT. „KATYŃ – GOLGOTA WSCHODU”
	DZIEWCZYNY NA MEDAL
	ŚWIETNY WYSTĘP MŁODYCH MIĘDZYLESKICH TENISISTEK STOŁOWYCH

	KOMUNIKATOR SMS
	dla mieszkańców Gminy Międzylesie

