ROZMOWA Z PIOTREM MARCHEWKĄ
ETATOWYM CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
WAŻNĄ POSTACIĄ W SAMORZĄDNOŚCI ZIEMI KŁODZKIEJ…
Dawno nie rozmawialiśmy co tak na prawdę robisz… zawsze drogi, mosty,
przepusty,,. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty ?
Jestem bezpartyjnym samorządowcem, sercem i działaniami związany z gminą
Międzylesie, prywatnie i zawodowo połączony z powiatem kłodzkim. Od 2014 roku radny
Rady Powiatu Kłodzkiego, na szczeblu samorządu powiatowego pełnię funkcję Etatowego
Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Funkcję tą sprawuję już II kadencję (20182023).Wcześniej, w latach 2007-2014 byłem pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie… Pozostaję jak wiesz wierny swoim postanowieniom i zasadom i nie
reprezentuje w powiecie żadnej partii…
Indywidualistom jak mawiają „zawsze jest pod górkę”, prowadząc działalność w
samorządzie musisz mieć w kimś oparcie, bo to daje siłę…
Jestem członkiem Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej i
wraz
z pozostałymi radnymi Porozumienia oraz radnymi Koalicji
Obywatelskiej w Radzie Powiatu stanowimy koalicję rządzącą. Nasze Porozumienie w
Zarządzie Powiatu Kłodzkiego ma dwóch przedstawicieli, poza tym Zbigniew Łopusiewicz,
znany i ceniony samorządowiec, były wieloletni burmistrz Stronia Śląskiego, jest
Przewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego.
A jakie zadania przypisali tobie koledzy i koleżanki z powiatowego samorządu ?
Jako członek zarządu bezpośrednio nadzoruję i odpowiadam za wszelkie działania
związane z inwestycjami w powiecie kłodzkim, ale na tym nie koniec bo :
Bezpośrednio odpowiadam i nadzoruję następujące wydziały w Starostwie Powiatowym
w Kłodzku:
- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury
oraz jednostki:
- Zarząd Dróg Powiatowych
- Powiatowy Urząd Pracy
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dużo tego. Doba na to wszystko starcza ?
Jak sobie to wszystko „poukładasz” to musi wystarczyć…
Porozmawiajmy teraz o sytuacji w naszym powiecie… rządzący nie kochają
samorządów, a na dodatek jak nie pandemia to wojna…

Sytuacja powiatu kłodzkiego jest stabilna, ale pod względem szeroko pojętej
ekonomii jest mocno zdeterminowana ostatnimi wydarzeniami, które trudno było
przewidzieć…
Najpierw musieliśmy się zmagać z pandemią koronawirusa, co miało ogromny wpływ na
nasz turystyczny teren. Mocno dotknięta została nią branża turystyczna, ale także inni
przedsiębiorcy, którzy mieli ograniczone możliwości działania wynikające chociażby z
lockdownu. Samorząd powiatowy niezwłocznie uruchomił pomoc poprzez działania
Powiatowego Urzędu Pracy, który udzielał wsparcia (Tarcze antykryzysowe) skierowane
dla przedsiębiorców z powiatu kłodzkiego.
Ogromnym dodatkowym wyzwaniem dla samorządu powiatowego było
funkcjonowanie naszego szpitala w Kłodzku, który w szczycie pandemii, utworzył i
prowadził oddział covidowy na 105 miejsc. Udało się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu
dyrekcji i pracowników szpitala, oraz naszego urzędu, który poprzez zakup niezbędnego
sprzętu tj.: specjalistycznego namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem, który stanowił
polową izbę przyjęć, kabin dezynfekcyjnych, aparatów do tlenowej wentylacji
wysokoprzepływowej reagował i wspierał na bieżąco działania szpitala.
Jak uporaliście się z pandemią, rozpoczął się dramat na Ukrainie…Niby wojna nie
nasza, ale jednak – w jakimś sensie, bierzemy w niej udział…
Masz rację. Kiedy pandemia została opanowana, to wybuchła wojna u naszych
sąsiadów w Ukrainie. Zupełnie nowa, dramatyczna sytuacja dla nas wszystkich, w której
trzeba było szybko zareagować i działać. Przede wszystkim jako samorząd,
zaangażowaliśmy się w pomoc uchodźcom, przygotowaliśmy 120 miejsc dla uchodźców z
Ukrainy w naszej placówce DWD w Dusznikach-Zdroju, którzy to do dnia dzisiejszego mają
tam tymczasowy, bezpieczny dom…
A teraz brutalnie : a co z powiatowymi pieniędzmi ? Co rusz to niemałe środki
pieniężne tak potrzebne samorządom znikają, a w najlepszym razie znacznie się
zmniejszają…
Należy podkreślić, że mocno skurczyły się środki finansowe samorządu
powiatowego.
Trudna sytuacja finansowa to efekt m.in. obniżki podatków, co przekłada się na
zmniejszenie wpływów do budżetu. Kłopoty pogłębiają także ogromna inflacja, oraz
galopujące ceny energii i gazu oraz wszechobecna drożyzna.,,
W związku z tym powiat będzie musiał mocno oszczędzać, żeby udało się spiąć
budżet. Trudno jest też realizować zaplanowane inwestycje, kiedy przyjęte koszty na
wykonanie zadań nie uwzględniały drastycznych podwyżek, a one przekraczają plan o 5060 %.
O inwestycjach mówisz często, bo one najczęściej, sprawiają że krwioobieg jakim są
drogi i szeroko patrząc – cała infrastruktura komunikacyjna w gminach stają się
drożne i bezpieczne…Pomówmy więc trochę o tych bieżących…

Obecnie realizowana jest długo wyczekiwana przebudowa skrzyżowania na
bezpieczne rondo w Goworowie. Bardzo zależało mi na realizacji tego zadania, gdyż
byliśmy już w posiadaniu dokumentacji technicznej, która była niezbędna do
przeprowadzenia tej przebudowy. Została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, ułożono
nowe chodniki, wykonano odwodnienie drogi oraz zainstalowano nowe oświetlenie w
rejonie przejść dla pieszych. Dzięki tej modernizacji zostanie uporządkowany ruch
drogowy, który zapewni bezpieczne korzystanie zarówno kierowcom jak i pieszym z ronda
w newralgicznym punkcie miejscowości. Koszt tej przebudowy to ponad 900 tys. zł. Zadanie
jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, powiatu kłodzkiego oraz gminy
Międzylesie.
Drugą długo oczekiwaną inwestycją drogową będzie przebudowa drogi DolnikPisary. Trwają procedury przetargowe. Jeżeli przetarg zostanie pozytywnie rozstrzygnięty,
to w tym roku przewiduje się wyremontowanie zniszczonego odcinka drogi na dł. 1,5 km,
który przebiega pomiędzy Dolnikiem a Pisarami. Całkowita wartość zadania wynosi 1,3
mln zł z czego:
300 tys. zł – dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzylesie
250 tys. zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego
750 tys. zł – dofinansowanie z Gminy Międzylesie
Kolejne odcinki będą planowane do remontu na lata przyszłe.
Po trzecie, planowane jest wykonanie drogi Różanka-Niemojów, jesteśmy w trakcie
dopełniania formalności z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Po podpisaniu umowy,
wykonawca przystąpi do realizacji zadania. Prace remontowe obejmą blisko 5,5 km odcinek
drogi powiatowej. Realizacja zadania z uwagi na jego duży zakres zaplanowana została na
dwa lata. Rozpoczęcie robót nastąpi w roku bieżącym, natomiast zakończenie będzie miało
miejsce w roku 2023.
Całkowita wartość zadania wynosi 5,79 mln zł.
Finansowanie zadania w roku 2022:
- 596 tys. zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 550 tys. zł – udział własny powiatu kłodzkiego,
- 46 tys. zł – dofinansowanie z gminy Międzylesie.
Finansowanie zadania w roku 2023:
- 2,1 mln zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2,2 mln zł – udział własny powiatu kłodzkiego,
- 300 tys. zł – dofinansowanie z gminy Międzylesie.
Jednocześnie cały czas zabiegamy o pozyskanie dofinansowania na realizacje kolejnych
inwestycji drogowych w obszarze międzyleskim.
W marcu tego roku zostały złożone 2 wnioski do rządowego programu Polski Ład do III
edycji.
Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy 2 odcinków dróg powiatowych na terenie gminy

Międzylesie tj. Nowa Wieś – Goworów, Roztoki – Goworów oraz na przebudowę 2
odcinków dróg powiatowych w Długopolu Górnym.
Łącznie wnioskujemy o kwotę blisko 10 mln złotych.
Zgłoszone zadania będą mogły być zrealizowane w ramach poprawy komunikacji
terenów popegeerowskich jeżeli nasze wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie i otrzymamy
dofinansowanie. Bardzo na to liczymy. Na rozstrzygnięcie musimy poczekać do połowy
czerwca, wówczas będziemy wiedzieć na czym stoimy.
Interesujący wydaje się być pomysł z ZIP, samorządy gminne mogą dużo zyskać, i tu
widać jak ważne mogą być fundusze europejskie… Jak na ZIP patrzy nasz powiat ?
Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ten nowy temat jakim dla naszego samorządu jest
program Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na nową perspektywę 2021-2027 traktujemy
jako bardzo ważny.
ZIT to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy
Europejskich. Dzięki niej samorządy mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje
współfinansowane dzięki unijnemu wsparciu finansowemu.
Jako powiat kłodzki zgłosiliśmy do tego programu i będziemy wnioskować o
dofinansowanie na modernizację drogi na odcinku Domaszków-Międzygórze wraz z
wybudowaniem ścieżki rowerowej. W 2023 roku będziemy chcieli przygotować
dokumentację techniczną a wykonanie zadania zaplanować na lata następne. Szacowany
koszt tej inwestycji to ok. 10 mln zł.
Nasz powiat nigdy nie stronił od wspierania inicjatyw lokalnych... O czym ciekawym
powiesz naszym czytelnikom ? Bo przecież wspomagacie – w różnych formach
mieszkańców gmin, sołectwa…
Chciałbym przedstawić państwu temat lżejszy, ale bardzo ciekawy i cieszący się
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu, szczególnie wśród mieszkańców
naszych wsi. W konkursie uczestniczy zawsze dużo sołectw z terenu gminy Międzylesie,
skutecznie korzystając z możliwości uzyskania dodatkowego dofinansowania.
Jest to konkurs powiatowy, który dotyczy najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych.
W tym roku będzie przeprowadzona już XVIII edycja konkursu - „Najlepsze
Inicjatywy Społeczności Lokalnych”. Udział biorą sołectwa, które zgłaszają swoje pomysły
na zrealizowanie różnego typu inwestycji na swoim terenie. W konkursie można uzyskać
dofinansowanie maksymalnie do 3 tys. złotych na realizację zgłoszonego pomysłu. Kwota
nie jest wielka, ale zawsze stanowi dodatkowe wparcie dla pomysłowych i aktywnych
sołectw. Termin składania wniosków do powiatu poprzez gminy mija 30 czerwca.
Wspierasz z ramienia powiatu ważne dla lokalnych społeczności „zabawy w sport”.
Doskonałym tego przykładem niech będą międzyleskie turnieje tenisa stołowego…

Oczywiście. Wspieranie sportowców i ich klubów sportowych z terenu gminy, które
propagują wśród mieszkańców powiatu zdrowy i aktywny tryb życia oraz realizują swoje
życiowe pasje jest dla mnie olbrzymią przyjemnością. Jeżeli tylko są możliwości staram się
wspierać ich działalność poprzez zakup niezbędnego sprzętu sportowego, piłek, strojów
sportowych czy też dofinansować imprezy sportowe.
Zbliżamy się ku końcowi naszej rozmowy… Jesteś człowiekiem więc nieobce są ci
plany na przyszłość, tą bliską, ale też tą bardziej odległą w czasie…
Zbliżają się Dni Międzylesia, w związku z czym życzę, aby Międzylesie jako miasto,
dalej rozwijało swój potencjał i było miejscem atrakcyjnym dla turystów, żeby wszystkie
ambitne plany i zamierzenia, dotyczące rozwoju miasta zostały pozytywnie zrealizowane.
Mieszkańcom życzę udanego świętowania i dobrej zabawy oraz zadowolenia i satysfakcji
z miejsca jakie wybrali sobie do życia tutaj.
Moje plany na przyszłość jako samorządowca wiążą się z dalszą pracą na rzecz
samorządności i społeczności lokalnej. Będę wraz z radnymi Klubu Porozumienie
Samorządowe Ziemi Kłodzkiej chciał stworzyć wspólną listę i startować w kolejnych
wyborach samorządowych do Rady Powiatu Kłodzkiego, aby móc kontynuować już
rozpoczęte oraz zaplanowane inwestycje. Konsekwentnie szukać rozwiązań na
zrównoważony rozwój powiatu, zabiegać i zdobywać środki zewnętrzne na finansowanie
powiatowych inwestycji.
Jako bezpartyjny samorządowiec – moje działania zawsze są skupione na człowieku
i sprawie, którą należy zrealizować.
Ważne jest mieć kontakt ze społecznością lokalną wsłuchiwać się w jej potrzeby,
rozwiązywać wspólnie problemy, negocjować, rozmawiać i służyć pomocą.
W Klubie przyświeca nam myśl – działamy i realizujemy ważne i potrzebne zadania
dla mieszkańców powiatu ponad podziałami.

I niech to ostatnie zdanie stanie się mottem naszej dzisiejszej rozmowy za którą bardzo
ci dziękuję !

27 maja 2022 r. odbyła się w trybie
stacjonarnym

XLVIII SESJA RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
26 kwietnia 2022 r. odbyła się w
trybie stacjonarnym
XLVII NADZWYCZAJNA
SESJA RADY MIEJSKIEJ W
MIĘDZYLESIU
W proponowanym porządku
znalazły się projekty uchwał :

obrad

1/w sprawie
udzielenia pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa.
2/w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2022.
3/w sprawie
zmiany Uchwały Nr
XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w
Międzylesiu z
dnia 18 grudnia 2020 roku w spr.
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
gminy 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

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 proponowanym porządku obrad
znalazły się projekty uchwał:
1/ w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie.
2/ w sprawie wprowadzenia programu
osłonowego Gminy Międzylesie "Korpus
Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
3/ w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej gminy Międzylesie za
rok 2021.
4/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w
obrębie wsi Roztoki, działka nr ewid 87/3.
5/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w
obrębie Michałowice i Goworów.
6/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie Gajnik,
część północno – wschodnia.
7/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie Dolnik,
część północno – wschodnia.
8/ w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2022.

9/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w
Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w
spr. przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Międzylesie.
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.

INFORMACJE Z GMINY …
Pobyt delegacji z Lohne w gminie
Międzylesie
Kontynuując cykl współpracy polsko niemieckiej Międzylesie i Lohne, w dniach
od 18 - 22 maja br; w gminie Międzylesie
przebywała delegacja z partnerskiego
miasta Lohne. Wizyta połączona była z
wymianą młodzieży międzyszkolnej. W
piątek 20 maja br; w Domu Kultury w
Międzylesiu
odbyło
się
oficjalnie
przywitanie gości, w tym zapoznanie z
nową Panią Burmistrz Lohne Henrike Voet,
po czym odbyło się też otwarcie wystawy
przywiezionej przez Industriemuseum
Lohne. Druga część spotkania odbyła się 21
maja br; o godz. 18-stej w Zamku w
Międzylesiu, gdzie odbyła się uroczysta
kolacja z okazji 12 rocznicy współpracy
miast, na pamiątkę tego wydarzenia
burmistrzowie podpisali deklarację o
kontynuacji współpracy, a następnie przed
Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Międzylesie, gdzie w 2010 roku na znak
partnerstwa
między
obiema
miejscowościami zasadzono miłorząb,
burmistrzyni Lohne oraz burmistrz
Międzylesia, w towarzystwie gości z Polski
i Niemiec, na znak pokoju wypuścili białe

gołębie. Oprócz oficjalnych uroczystości
program pobytowy przygotowany był tak,
że delegacje wspólnie zwiedzały podczas
całodniowych wycieczek poza gminą
atrakcje m.in.: Wrocławia, Krzyżowej,
Kamieńca Ząbkowickiego, Kletna i Lądka
Zdrój. Z kolei we wrześniu kontynuacja
obchodów współpracy miast odbędzie się w
Lohne; tam podobnie jak w naszej gminie
zostanie
podpisana
deklaracja
o
przedłużeniu partnerstwa.
Sprawa użyczenia gruntów gminnych
dla Nadleśnictwa Międzylesie w ramach
programu Bartnicy Sudetów
12 stycznia br; wpłynęło pismo z prośbą o
pomoc w realizacji programu „Bartnicy
Sudetów” poprzez udostępnienie na okres 1
roku działek gminnych zlokalizowanych w
sołectwach w celu stworzenia łąk
kwietnych
wraz
z
hotelami
dla
pszczołowatych i edukacyjnym zapleczem.
Łąki kwietne mają być usytuowane na
terenie gminy w zasięgu administracyjnym
Nadleśnictwa, gdzie zostaną posadzone
drzewka owocowe, krzewy oraz byliny i
rośliny miododajne. Będzie to teren
udostępniony dla mieszkańców i turystów
odwiedzających nasze tereny. Ponadto
stanowić będzie aspekt edukacyjny dla
najmłodszych mieszkańców gminy. Nad
tymi miejscami sprawować będzie pieczę
Nadleśnictwo. Burmistrz wyraził zgodę na
zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia
terenów gminnych pod w/w inicjatywę.
Umowa będzie zawierać klauzulę dot.
sprawowania opieki nad tymi terenami.
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu
spółki SIM Sudety
Dnia 04.05.2022 r; w tut. urzędzie odbyło
się
spotkanie
Burmistrza
z
przedstawicielami Zarządu spółki SIM
Sudety powołanej do budowy domów
mieszkalnych na wynajem. Spotkanie miało
charakter konsultacyjno-doradczy. Nadto

Burmistrz zaproponował zwołanie walnego
zebrania udziałowców spółki w zakresie nie
ma ustalenia dalszych działań w ramach
w/w koncepcji, ponieważ aktualnie
żadnych konkretów w tym obszarze nie
uzgodniono.
Zatrudnienie psychologa z Ukrainy
W związku z możliwością zatrudnienia w
ramach umowy z Powiatowym Urzędem
Pracy psychologa z Ukrainy, z dniem 5
maja br; zatrudniona została Pani Nadia
Snidanko. Wcześniej ustalony został zakres
obowiązków tak, że dwa dni psycholog
przyjmować będzie na miejscu w pok. nr 18
Urzędu MiG, natomiast pozostałe dni w
miarę potrzeb prowadzić będzie konsultacje
mobilne w szkołach oraz agroturystykach
posiadających
decyzję
o
pobycie
uchodźców. Na chwilę obecną na terenie
gminy przebywa ok. 157 osób.
Wniosek do WFOŚiGW o
dofinansowanie na realizację programu
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy
W terminie do końca kwietnia br; w gminie
przyjmowano zgłoszenia do udziału w
Programie „Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest”; finansowanego z
WFOŚiGW. Wpłynęło 13 zgłoszenia
indywidualnych podmiotów. Przygotowany
został zatem wniosek o dofinansowanie z
WFOŚiGW na sumę 19 474 zł. Koszt
realizacji programu na rok 2022 wyniósł 20
000 zł. Gmina kwalifikuje się na 100%
dofinansowania.
Zapytanie ofertowe na zadanie "Remont
i Konserwacja - zabytku nieruchomego
Gołębnika ob. Różanka”
Do 5 maja br; do godz. 11.00 odbywało się
składanie ofert na zadanie "Remont i
Konserwacja - zabytku nieruchomego
Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb
Różanka w zakresie prac budowlanych,

konserwatorskich, restauratorskich Gmina Międzylesie". Termin wykonania
zadania od 20 maja do 30 października
2022 r. Do przetargu wpłynęły dwie
oferty, spośród których wyłoniono
najkorzystniejszą zaproponowaną przez
Pracownię Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki Pani Anna Zaręba z
Torunia.

SPOTKANIE W DUSZNIKACH
ZDROJU W SPRAWIE
UROCZYSTEGO PODPISANIA
UMOWY NA
DOFINANSOWANIE
TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW
SANATORYJNYCH W
DUSZNIKACH ZDROJU
I KUDOWIE ZDROJU

W piątek 27 maja br. nastąpiło uroczyste
podpisanie umowy pomiędzy Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej a Spółką Uzdrowiska
Kłodzkie na dofinansowanie wykonania
termomodernizacji
obiektów
sanatoryjnych.
Informacje
dot.
planowanych
działań
w
ramach
termomodernizacji przedstawili: Prezes
Zarządu Spółki Uzdrowiska Kłodzkie Łukasz Surażyński i Wiceprezes - Łukasz
Czech.
Termomodernizacja
zostanie
przeprowadzona w zabytkowych obiektach
– Jan Kazimierz A. w Dusznikach-Zdroju
oraz Polonia w Kudowie-Zdroju. Koszt
inwestycji to około 13 mln zł,
w tym dofinansowanie z Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej

to kwota ok. 11,5 mln zł, co stanowi 90%
przewidywanych kosztów inwestycji.
Inwestycja pozwoli na redukcję zużycia
energii w obiektach o ok. 40%, a tym
samym osiągnięte będą zakładane efekty
ekologiczne,
a co również ważne dodatkowo
zmniejszą
się
koszty
energetyczne Spółki Uzdrowiska Kłodzkie.
W zabytkowym budynku sanatoryjnym
Jan Kazimierz A przeprowadzono już
remont poszycia dachowego, a w
niedalekiej przyszłości planuje się także
przeniesienie na parter bazy zabiegowej
Zakładu Przyrodoleczniczego, co pozwoli
wygospodarować
dodatkowe
pokoje
i dodatkowe miejsca dla kuracjuszy.
Uzdrowiska Kłodzkie są także w trakcie
przeprowadzania audytu energetycznego w
rozlewni Staropolanka. Planuje się również
modernizację rozlewni wody w PolanicyZdroju oraz rozlewni w Jeleniowie.
Termomodernizacji poddany będzie także
budynek
sanatoryjny
Sanatorium
Uzdrowiskowego Bristol w KudowieZdroju.
Umowa na dofinansowanie inwestycji
została podpisana w obecności: Ireneusza
Zyski,
pełnomocnika
rządu
ds.
odnawialnych źródeł energii, posła Marcina
Gwoździa, senatora Aleksandra Szweda,
przedstawicieli spółek uzdrowiskowych,
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz
Miasta i Gminy Międzylesie – Aleksandra
Kruk.

PROGRAM „RZĄDOWY
FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH”

W ramach którego, zostaną sfinansowane
zadania pn.:
- Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej
do gruntów rolnych dz. Ewid. 80
obręb Domaszków, dz. nr 37, 186
Długopole Górne
- Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221
w Nowej Wsi od kościoła do
Ośrodka Szkoleniowo wypoczynkowego
- Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.
111, 88 w Gajniku i dz. Nr
259, 260, cz. 201 w Nowej Wsi – II etap
- Przebudowa drogi gminnej w Pisarach
29/5
- Przebudowa drogi gminnej w Długopolu
Górnym na dz. nr cz. 733
Wykonawcą w/w zadań jest firma: PAR
TRANS
TRANSPORT
HANDEL
Przemysław
Parasiewicz, ul. Słowackiego 5,
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Łączna kwota wykonania inwestycji:
4.180.000,00 zł
Dofinansowanie: 3.971.000,00 zł
Firma ukończyła drogę w Długopolu
Górnym na dz. nr 733 o długości 197 m.

W następnej kolejności planowana jest
budowa drogi na odcinku Domaszków
– Długopole Górne oraz kontynuacja
budowy drogi Gajnik – Nowa Wieś

BYLI „W GOŚCIACH”…

W dniu 21 maja 2022 r.
pracownicy Referatu Organizacyjnego
naszego urzędu reprezentowali gminę
Międzylesie w Králíkach podczas imprezy
pn.: „ Festival spolků a podnikatelů 2022”
(Festiwal Stowarzyszeń i Przedsiębiorców
2022). Gmina Międzylesie wzięła udział w
tym wydarzeniu w ramach obchodów 30.
lat współpracy z gminą Králíky. Podczas
festiwalu
można
było
spróbować
przysmaków
kuchni
czeskiej
oraz
ukraińskiej, a także odbyły się występy
dzieci.

SEZON NA DWÓCH KÓŁKACH

Serdecznie zapraszamy na nasze
trasy rowerowe singletrack. Pętle: ,,Ostoja”
, ,,Jodłów” i ,,Międzylesie” czekają na
wszystkich chętnych rowerzystów i nie
tylko ….
Wszystkie trasy są przejezdne i nie ma na
nich żadnych utrudnień. Nie są też
prowadzone żadne prace leśne w pobliżu
pętli, więc można śmiało z nich korzystać.
Oczywiście prosimy też o bezpieczną i
rozważną jazdę.

MADE IN DOLNY ŚLĄSK
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
organizuje kolejną
edycję
Festiwalu
Produktów Regionalnych „Made in Dolny
Śląsk’’.
Tym razem festiwal odbędzie się w
Strzegomiu, w sobotę 18.06.2022 r. od

godz. 10.00 do godz. 18.00 i będzie częścią
wydarzenia pn. Dolnośląskie Rozpoczęcie
Lata - Święto Granitu Strzegomskiego.
Prosimy o rozpowszechnienie tej
informacji
na
państwa
stronach
internetowych i wśród lokalnych twórców
rękodzieła oraz producentów żywności
regionalnej i tradycyjnej.
Więcejinformacji: https://umwd.dolnyslask
.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzialobszarow-wiejskich/artykul/dolnoslaskierozpoczecie-lata-swieto-granitustrzegomskiego/?no_cache=1&cHash=da2
03c6385539102cac8c8cdb43cbe66

Krzysztof Rusinek, II Wiceprezes Zarządu
Uzdrowiska Kłodzkie – Grupa PGU sp.
zo.o. Łukasz Czech, przedstawiciele
lokalnych podmiotów gospodarczych oraz
instytucji.
Burmistrz
podziękował
Jednostkom OSP za stałą współpracę,
gotowość bojową i pomoc mieszkańcom
gminy, pogratulował wytrwałości w
kultywowaniu tradycji oraz wychowywaniu
następców.
Piknik został wzbogacony o pokaz
eksponatów ze skansenu strażackiego w
Smreczynie i sprzętu będącego na
wyposażeniu OSP w Roztokach oraz
występ artystyczny Akademii Ruchu z
Goworowa.

DZIEŃ STRAŻAKA
21 maja 2022 r. odbyły się w Szklarni
Gminne obchody Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczęto mszą świętą w
kościele pw. Św. Floriana. Po mszy
korowód strażaków przemaszerował pod
świetlicę wiejską gdzie druhowie z
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej przygotowali uroczysty apel z
pomocą władz samorządowych oraz
Zarządu
Miejsko-Gminnego
ZOSP.
Podczas obchodów wręczono wyróżnienia "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W
wydarzeniu uczestniczył burmistrz MiG
Międzylesie Tomasz Korczak, etatowy
członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr
Marchewka, koordynator Śnieżnickiego
Klubu Biznesu Adam Jaśnikowski,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie

INFORMACJA
KOŁA ŁOWIECKIEGO
,,MUFLON” – BYSTRZYCA
KŁODZKA

Zarząd Koła Łowieckiego ,,MUFLON” w
Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że
zgłoszenia szkód łowieckich wyrządzone
przez zwierzęta łowne na uprawach rolnych
przyjmują:
1. Andrzej Jakubowski
607 052 928

–

tel.

dla
miejscowości:
Długopole
Górne, Gniewoszów, Niemojów i
Różanka
2. Rafał Gnitecki – tel. 509 936 513
dla miejscowości: Domaszków,
Gajnik,
Goworów,
Jaworek,
Michałowice, Nagodzice, Nowa
Wieś, Roztoki, Różanka i Szklarnia.
Informujemy, że właściciele gruntów
(rolnicy) zobowiązani są dokonywać
zgłoszeń powstałych na uprawach lub
płodach rolnych szkód:
- indywidualnie
- pisemnie na adres: Koło Łowieckie
,,MUFLON” w Bystrzycy Kłodzkiej, ul.
Kolejowa 8/1, 57-522 Domaszków
- w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia
szkody,
a
w
przypadku
szkód
wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni
od dnia jej powstania.

30 LAT…
W ramach realizacji projektu pn.:
„30 lat współpracy na pograniczu
Międzylesie- Králíky” 5.06.2022 r. na polu
biwakowym w Międzylesiu od godziny
13.00 rozpocznają się obchody Dni
Współpracy na pograniczu polskoczeskim. Zorganizowane będą gry i zabawy
dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia oraz
odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci,
podczas których dzieci wykonają prace
konkursowe o tematyce „ulubiona bajka
czeska”.
Wszystkim
uczestnikom
warsztatów zostaną wręczone upominki, a
zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
W tym dniu rozstrzygnięty zostanie
także konkurs na potrawę czeską. Konkurs
skierowany jest do instytucji, sołectw, a
także osób indywidualnych. Każdy
uczestnik otrzyma upominek,a zwycięzkie

potrawy w trzech kategoriach otrzymają
nagrody rzeczowe. Regulaminy konkursów
znajdują się na stronie www.miedzylesie.pl
zakładka aktualności oraz projektu unijne/
rok 2022/ 30 lat współpracy na pograniczu.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursach oraz w
obchodach 30. lat współpracy na
pograniczu Międzylesie- Králíky.

NEPOMUCEN WRÓCIŁ…
23 maja 2022 r. odbył się odbiór figury św.
Jana Nepomucena, który po pracach
konserwatorskich i renowatorskich został
usadowiony w nowym miejscu przy Orliku
w Domaszkowie. Pomnik, który uległ
zniszczeniu w wypadku samochodowym
został naprawiony w ramach realizacji
projektu pn.: „Czeski święty Jan
Nepomucen na Ziemi Międzyleskiej”.
Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi
3.06.2022 r. o godzinie 12.00

WIELOLETNIA PRZYJAŹŃ
Już ponad dekadę trwa partnerstwo
Międzylesia z niemieckim Lohne. Z tej
okazji gościliśmy w dniach 19-22 .06.22r na
terenie gminy partnerską delegację. W
skład
delegacji
wchodziły
dzieci
,pracownicy Industrie Museum oraz
przedstawiciele władz Lohne z nowa panią
burmistrz- Henrike Voet.

W piątek w sali widowiskowej
MGOK nastąpiło
uroczyste otwarcie
wystawy, którą przywiozła i zamontowała
ekipa z Industrii Muzeum z panią dyrektor
Ulrike
Hagemeier. Wystawa
pt:
„10+2”pokazuje historię partnerstwa, a
także przybliża wizerunek miasta Lohne.
sW sobotę oficjalna delegacja udała się na
wycieczkę do :jaskini Niedźwiedziej w
Kletnie ,Pałacu Marianny Orańskiej w
Kamieńcu Ząbkowickim i uzdrowiska
Lądek Zdrój.
O godzinie 18.00 goście z Lohne ,
burmistrz
Tomasz Korczak,
radni,
pracownicy urzędu i podległych jednostek,
spotkali się na Zamku w Międzylesiu, aby
przypomnieć spotkanie sprzed 12. lat i
porozmawiać o dalszej współpracy. Przed
głównymi uroczystościami wszyscy udali

się przed budynek biblioteki, gdzie w 2010
roku na znak partnerstwa między obiema
miejscowościami zasadzono miłorząb a
teraz pani burmistrz Lohne Henrike
Voet oraz burmistrz Międzylesia Tomasz
Korczak, w towarzystwie gości z Polski i
Niemiec, na znak pokoju wypuścili białe
gołębie.
Druga część spotkania odbyła się
już w międzyleskim zamku - w sali, w
której 12 lat temu podpisano umowę o
partnerstwie z Lohne. Spotkanie rozpoczęło
się akcentem artystycznym, podczas
którego swoimi talentami muzycznymi
podzieliły się uczennice Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Międzylesiu siostry Lena i Kaja
Czubalówne oraz Zuzanna Płaskonka.
Następnie wymieniono się wspomnieniami
i życzeniami, co do dalszej współpracy. Nie
zabrakło
też
podziękowań
za
dotychczasową
współpracę,
a
w
szczególności za odbywającą się od 2004
roku wymianę młodzieży, dzięki której
zacieśniają się przyjaźnie międzynarodowe.
Dla podkreślenia tych więzi członkowie
komitetu ds. partnerstwa przekazali
burmistrzowi T. Korczakowi sadzonkę
buka zwyczajnego.

NADLEŚNICTWO
MIĘDZYLESIE

28.05r.2022r.
(sobota)
odbyły
się
uroczystości związane z wprowadzeniem

relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w
Międzylesiu.
Relikwie
do
gminy
Międzylesie przybyły z Białegostoku w
asyście
Nadleśniczego
Nadleśnictwa
Międzylesie – Krzysztofa Rusinka oraz
Przewodniczącego Regionu Dolny Śląsk
NSSZ Solidarność – Kazimierza Kimso,
Zdzisława Łosiaka – zastępcy dowódcy
jednostki Strzelców Rzeczypospolitej
Międzylesie
oraz
Alana
Rumina
przedstawiciela związków zawodowych
Solidarność
przy
Nadleśnictwie
Międzylesie. Uroczystości rozpoczęto mszą
świętą koncelebrowaną przez ks. bp.
Ignacego Deca, z asystą honorową Wojska
Polskiego. Gościem uroczystości był Szef
Gabinetu Politycznego Ministra Obrony
Narodowej - Łukasz Jerzy Kudlicki, Lasy
Państwowe na czele z Dyrektorem
Regionalnym RDLP we Wrocławiu Panem
Tadeuszem Łozowskim i Nadleśniczym
Nadleśnictwa Międzylesie Krzysztofem
Rusinkiem, władze miasta i gminy
Międzylesie, Wojsko Polskie, Strzelcy
Rzeczypospolitej, 22 Karpacki Batalion
Piechoty Górskiej, Koło Łowieckie Sylwan,
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Myśliwych Pogranicza, Służba Więzienna z
Kłodzka, Straż Graniczna w Kłodzku,
Stowarzyszenie Sybiraków z Kłodzka,
służby AK, Grupa rekonstrukcyjna z
Kłodzka, Główna Izba Rolnicza w
Kłodzku,
Zespół
Szkół
Ponadpodstawowych
w
Bystrzycy
Kłodzkiej, Zespół Szkół Budowlanych w
Kłodzku (klasa mundurowa). W trakcie
uroczystości leśnicy z Międzylesia złożyli
na ręce księdza biskupa dar dla parafii pw.
Bożego Ciała w Międzylesiu, który będzie
służył kapłanom podczas uroczystości
związanych z osobą księdza Jerzego
Popiełuszki. W trakcie mszy świętej zostały
wręczone odznaczenia przekazane przez ks.
pułkownika Krzysztofa Gołębiewskiego –
reprezentującego Związek Piłsudczyków
RP za krzewienie wartości i pamięci bł. ks.
Jerzego Popiełuszki dla Pani Krystyny

Śliwińskiej - Radnej Rady Powiatu
Kłodzkiego, która reprezentowała Pana
Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów,
dla
Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie Krzysztofa Rusinka oraz dla księdza
kanonika proboszcza Parafii Międzylesie
Macieja Martynka.
Po uroczystościach kościelnych
odbyło się procesyjne przeniesienie relikwii
bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła pw.
św. Jana Pawła II w asyście pocztów
sztandarowych oraz orkiestry wojskowej.
Po uroczystym złożeniu relikwii nastąpiło
wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy
dźwiękach Hymnu Państwowego. W
imieniu ministra Obrony Narodowej –
Mariusza Błaszczaka, Pan Łukasz Kudlicki
odczytał list, a następnie wręczył srebrne
odznaczenia za zasługi dla obronności kraju
dla: Kazimierza Kimso, Krzysztofa
Rusinka, Zdzisława Łosiaka, Władysława
Mendla oraz ks. Macieja Martynka.
Weteran – porucznik Tytus Wyczałek
dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy
poświęconej postaci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. W występie, który poruszył
serca wszystkich uczestników wystąpili:
Elena Orłowska, Amelia Grotyńska i
Mateusz Worosz wykonująć pieśń:
„Ojczyzno ma”. Pani Krystyna Śliwińska
wyrecytowała autorski wiersz poświęcony
postaci bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, na
forum było widać łzy i wzruszenie.
Następnie
nastąpiło
posadzenie
pamiątkowego dębu przez Dyrektora RDLP
Tadeusza Łozowskiego, Kazimierza Kimso
–
przewodniczącego
Dolnośląskiej
Solidarności oraz Łukasza Kudlickiego –
Szefa Gabinetu MON, było to jednocześnie
podsumowaniem i zakończeniem oficjalnej
części uroczystości.

Kolejno wszyscy uczestnicy wzięli
udział w Biegu Niezłomnych, który liczył
łącznie 1963 metry, w celu upamiętnienia
Żołnierzy Niezłomnych. Każdy otrzymał
pamiątkowy
medal,
a
zwycięscy
pamiątkowe wilki.
Po
oficjalnych
częściach
uroczystości, na terenie Nadleśnictwa
Międzylesie odbył się piknik Lasów
Państwowych i Wojska Polskiego. Lasy
Państwowe był reprezentowane przez
sąsiednie Nadleśnictwa, tj. Nadleśnictwo
Jugów, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka,
Nadleśnictwo
Lądek
Zdrój
oraz
Nadleśnictwo Zdroje. Leśnicy podczas
warsztatów edukacyjnych podkreślali
znaczenie zrównoważonej gospodarki
leśnej, czym jest buschcraft leśny oraz
przypominali o inicjatywie #zanocujwlesie,
nie zabrakło też gier i zabaw dla
najmłodszych. Pracownicy Nadleśnictwa
Międzylesie
Bartnicy
Sudetów
prezentowali świat bioróżnorodności i jego
znaczenie dla zapylaczy. Stoisko LP
promowało zdrową żywność produktami
Dobre z Lasu. Historię leśników oraz
umundurowanie leśne na przełomie wieków
prezentowali
zaproszeni
goście na
wystawie: „Historia Leśnego Munduru”.
W czasie trwania pikniku na stoisku
Żandarmerii Wojskowej można było
spróbować swoich sił na wojskowym
symulatorze zderzeń oraz przejechać się
wirtualnym pojazdem wojskowym na
symulatorze pojazdów bojowych. Żołnierze
z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty
Górskiej w Kłodzku wystawili punkt

promocyjny ze statycznym pokazem
sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy
piechoty górskiej. Główną atrakcją był
zaprezentowany
kołowy
transporter
opancerzony – Rosomak. Brygada
logistyczna z Opola pokazała jak w
warunkach polowych wygląda kuchnia i
wyżywienie w wojsku. Wojskowe
Centrum Rekrutacji wraz z Kompanią
Reprezentacyjną Wojska Polskiego z
Warszawy prezentowali praktyczne aspekty
służby w armii oraz odpowiadali na liczne
pytania dotyczące bieżących warunków
rekrutacji. Ochotnicza Straż Pożarna w
Międzylesiu pokazała zdolność bojową i
przygotowanie wozów strażackich do akcji
gaśniczych.
Całość
pikniku
dopełniała
wspaniała część artystyczna zasilana przez
Orkiestrę Wojskową, Klub Wojskowy 1.
Pułku Saperów w Brzegu, Zespół trębaczy
myśliwskich z technikum leśnego z Goraja
oraz inni artyści.
Dziękujemy wszystkim przybyłym
uczestnikom na nasze uroczystości i
serdecznie
zapraszamy
na
kolejne
wydarzenia, które odbędą się już
niebawem.
Z LEŚNYM POZDROWIENIEM
DARZ BÓR
MIĘDZYLESCY LEŚNICY

ROKYTNICKA
SZEŚĆDZIESIĄTKA –
ZAWODY MDP OSP
14.05.2022
r.
członkowie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z
OSP Goworów i OSP Międzylesie wzięli
udział w polsko-czeskich zawodach
sportowo–pożarniczych, zorganizowanych
w ramach projektu pod nazwą „Rokytnicka

sześćdziesiątka”,
sfinansowanych
z
Programu Interreg-V-A Republika CzeskaPolska. Zawody przeznaczone były dla
dzieci poniżej 15 roku życia miały na celu
wymianę doświadczenia trenerów sportu
pożarniczego oraz nawiązanie nowych
kontaktów między uczestnikami oraz
podmiotami w regionie przygranicznym.

równoważnię, następnie należało złączyć
węże i podłączyć je do rozdzielacza oraz
prądownicy i przebiec linię mety.
W Polsce podczas zawodów członkowie
MDP startują zespołowo w drużynie, tutaj
każdy walczył indywidualnie. Dzieci są
bogatsze o nowe doświadczenia i na pewno
udział w takich zawodach będzie dla nich
motywacją do dalszego uczestnictwa, w
zajęciach które prowadzone są w naszych
jednostkach.
Dziękujemy bardzo za przygotowanie
dzieci do zawodów opiekunom: Jackowi
Pilnemu, Arkadiuszowi Kroczakowi oraz
Klaudii Maciejczyk. Dziękujemy także
gminie Międzylesie za zorganizowanie
transportu.

WIZYTA PANI PIELĘGNIARKI
W PRZEDSZKOLU

Naszą
gminę
reprezentowało
6
zawodników:
Jagoda
Zajączkowska,
Maciej Zajączkowski, Łukasz Rzeszutek (4
miejsce w swojej kategorii), Nadia Sarna,
Dominik Kroczak oraz Jakub Mardaus.
Zawodnicy startowali indywidualnie, każdy
miał do pokonania przeszkody: płotek,

22.04.2022r do naszego przedszkola
zawitał wyjątkowy gość. Była to pani
pielęgniarka Anna Jarek z Ośrodka Zdrowia

w Domaszkowie. Pani Anna odbyła wizytę
we wszystkich grupach i opowiedziała
dzieciom na czym polega jej praca, a dzieci
również chętnie zadawały nurtujące je
pytania. Kolejnym punktem wizyty było
zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie
oraz higienę osobistą. Dzieciom zostało
przypomniane również jak ważne jest
dbanie o zęby i ich codzienne
szczotkowanie.
Na
koniec
miłym
zaskoczeniem były prezenty, które od Pani
Pielęgniarki otrzymały dzieci z najstarszej
grupy, a były to szczoteczki do zębów. Na
zakończenie spotkania dzieci serdecznie
podziękowały za wizytę i cenne informacje
oraz za poświęcony czas
i również
wręczyły upominek od siebie, który
wykonały własnoręcznie.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Uroczysty apel z okazji Konstytucji 3
Maja przygotowały klasy 6 a i 6 b oraz
zuchy i przedstawiciele harcerzy naszej
szkoły. Podniosłość uroczystości nadała

biało-czerwona flaga w wymiarach 5 m x 6
m niesiona przez uczniów.

JAK CHRONIĆ WODY
PODZIEMNE?

Uczniowie naszej szkoły w
Międzylesiu
wzięli
udział
w
Ogólnopolskim Konkursie „Jak chronić
wody podziemne?” zorganizowanym z
okazji obchodów Światowego Dnia Wody,
którego
tegorocznym
motywem
przewodnim
było
hasło
,,Uczynić
niewidzialne
widzialnym".
Konkurs
poprzedzony był lekcją online z udziałem

ekspertów Wód Polskich. Wydarzenie, w
którym wzięło udział blisko 4000 osób ,w
tym
170
nauczycieli-koordynatorów
programu z całej Polski, zostało
zwieńczone powstaniem kompendium
wiedzy o wodach podziemnych.
Wśród laureatów konkursu mamy uczniów
z naszej szkoły i są to:
Szymon Kulbaka i Lilianna Neter,
którym serdecznie gratulujemy sukcesu!

KONKURS „WODA ŹRÓDŁEM
ŻYCIA”
Uczniowie
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie: Sandra Janowska, Antonina
Makowska, Maja Nicoś i Franciszek Zdral
wzięli udział w Międzygminnym konkursie
„ Woda źródłem życia”, który odbył się w
Samorządowej Szkole Podstawowej w
Międzylesiu.
Konkurs
został
zorganizowany w ramach ogólnopolskiej
kampanii
Nie
Przelewaj,
której
pomysłodawcą i realizatorem jest Fundacja
Polska Ziemia, a dofinansowanej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

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. Nasi uczniowie

zajęli czołowe miejsca: II miejsce - Sandra
Janowska , III miejsce Antonina Makowska
i Maja Nicoś. Franciszek Zdral otrzymał
wyróżnienie . Serdecznie dziękujemy
organizatorom za bardzo ciekawe zadania i
dobrą zabawę oraz propagowanie działań
na rzecz ochrony wód.

VIII MIĘDZYGMINNY
KONKURS CZYTELNICZY
„Z BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ”
9 maja 2022 r. w bibliotece szkolnej
Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Międzylesiu odbył się, w ramach obchodów
„Dni Europejskich”, VIII Międzygminny
Konkurs Czytelniczy kl. IV „Z baśnią przez
Europę”.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów,
(najlepszych w etapie szkolnym) z SSP w
Domaszkowie, Szkoły Podstawowej
w Wilkanowie, oraz z SSP w Międzylesiu.
Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria
Zarówna
i Adrian Łuków z kl. IV b oraz Szymon
Kulbaka z kl. IV a. Uczestnicy konkursu
zapoznali się z treścią 19. baśni duńskich,
francuskich, niemieckich i polskich.
Rozwiązywali 6 zadań zamkniętych o
różnym stopniu trudności oraz odpowiadali
ustnie na trzy wybrane pytania dotyczące
znajomości treści baśni najsłynniejszych
baśniopisarzy: H. Ch. Andersena, braci
Grimm, Ch. Perraulta i baśniopisarzy
polskich. Ich wysiłki oceniała komisja, w
skład której wchodzili opiekunowie
uczniów i dyrektorka Biblioteki Publicznej
w
Międzylesiu.
Poziom
wiedzy
uczestników konkursu był bardzo wysoki, a
różnice punktowe za poszczególne zadania
niewielkie.
W konkursie dwa czołowe miejsca
zajęli uczniowie z SSP w Międzylesiu,
Szymon Kulbaka pierwsze, a Adrian
Łuków drugie. Miejsce trzecie zajęła
uczennica z SSP
w Domaszkowie Nikola Kuśnierek.
Wyróżnienia otrzymali: Hanna Sulewska
i Oliwia Noga ze Szkoły Podstawowej w
Wilkanowie oraz Marta Figurska z SSP
w Domaszkowie.
Zespołowo zwyciężyła SSP w
Międzylesiu, drugie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Wilkanowie, a miejsce
trzecie SSP w Domaszkowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody książkowe zakupione
dzięki
wsparciu
finansowemu
z
Narodowego
Programu
Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz
gadżety przekazane z Urzędu Miasta i

Gminy w Międzylesiu (kubki, długopisy,
breloczki, materiały promujące gminę).
Organizator
konkursu:
Maria
Wikiera serdecznie dziękuje Urzędowi
Miasta i Gminy w Międzylesiu oraz
dyrektorce Biblioteki Publicznej w
Międzylesiu p. Annie Jagiełło za wsparcie i
pomoc w przeprowadzeniu imprezy.

MISTERIUM PASCHALNE

W dniu 13 kwietnia w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie odbyło się
Misterium Paschalne. Uczennice z drugiej i
trzeciej klasy: Julia Kisiel, Alicja
Królikowska, Alina Madej, Marta Zielińska
i Aleksandra Mendel wprowadziły nas w
nastrój świąteczny przedstawiając scenkę o
męce i
zmartwychwstaniu
Pana Jezusa. Zuzanna Świesiulska i Danuta
Służały zaśpiewały pieśń „Rozpięty na
ramionach”, którą wykonały również na
Tradycjach Wielkanocnych 8 kwietnia w
Międzylesiu. Na zakończenie misterium
wszyscy radośnie zaśpiewaliśmy „Jezus
zwyciężył”. Niestety występ był okrojony
ze względu na nieobecność niektórych
uczniów z powodu choroby.

UDZIAŁ RODZICÓW W
ZAJĘCIACH OTWARTYCH W
PRZEDSZKOLU

Ponieważ był to okres przed świętami
wielkanocnymi rodzice z dziećmi ozdobiły
styropianowe jajka. Było dużo pomysłów i
radości ze wspólnego działania, a piękne
pisanki dzieci zabrały do domu.
Bardzo dziękujemy rodzicom za tak
liczną frekwencję i zapraszamy na kolejne
zajęcia!

PODSUMOWANIE AKCJI
,,ELEKTROŚMIECI"

Współpraca z rodzicami stanowi
ważny element w pracy przedszkola.
Dlatego też dnia 12 kwietnia na zajęcia
otwarte do przedszkola w Domaszkowie
zostali zaproszeni rodzice dzieci 6-cio
letnich.

Rodzicom zostały zaprezentowane:
zajęcia
z
wykorzystaniem
tablicy
interaktywnej, którą wykorzystuje się na co
dzień, osiągnięcia grupy, metody pracy,
aktywność dzieci. Chętni rodzice brali
udział w licznych zabawach, mogli
zobaczyć jak funkcjonują ich dzieci w
grupie, a przede wszystkim wspólnie z nimi
spędzić czas.

Serdecznie
dziękujemy
mieszkańcom gminy Międzylesie za udział
i pełne zaangażowanie w akcję zbiórki
elektroodpadów prowadzoną przez szkołę
w Międzylesiu . Uzbieraliśmy 5528 kg
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego. Za to otrzymaliśmy bon w
wysokości 829 zł, który wykorzystaliśmy
na zakup sprzętu do zabaw i rozwijania
sprawności uczniów naszej szkoły.

FAUNA I FLORA NASZYCH
GÓR.

KIEDY SŁYSZĄ ALARMU
DŹWIĘK, GOTOWI SĄ
RATUNEK NIEŚĆ…”

13 mają 2022 roku klasa III b, wraz z
wychowawczynią i p. Bożenką, udała się na
pieszą wycieczkę z przełęczy w
Gniewoszowie na górę Jagodną i do
Schroniska Jagodna. Wycieczka odbyła się
we współpracy z rodzicami, którzy
przywieźli dzieci do punktu zbiórki i
odebrali o umówionej godzinie spod
schroniska. Spokojnie, obserwując naszą
faunę i florę, przemierzaliśmy, w pięknym
słońcu, wyznaczone trasy. Po drodze
poznaliśmy
leśny
savoirvivre,
śpiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy i
zajadaliśmy swoje smakołyki z plecaków.
Zdobyliśmy szczyt góry i większość klasy
podziwiała widoki z wieży widokowej. W
schronisku jedliśmy pyszne racuchy z
jagodami i ruskie pierogi. Były jeszcze
zabawy ruchowe koło schroniska.
Dzieci bezpiecznie i plecakiem
pełnym wrażeń wróciły do swoich domów.

13 maja do przedszkola zawitali nasi
przyjacielestrażacy
z
OSP
w
Domaszkowie. Dzieci poznały specyfikę
pracy w tym zawodzie oraz niezbędny
sprzęt wykorzystywany podczas różnych
akcji ratunkowych. Z całą pewnością
największą atrakcją okazała się być zabawa
z wężem gaśniczym oraz przejazd, w pełni
wyposażonym, wozem strażackim.
Bardzo DZIĘKUJEMY Panom strażakom
za wiele cennych informacji i świetną
zabawę.

WYCIECZKA DO DUSZNIK
ZDRÓJ I LEWINA
KŁODZKIEGO

Zapraszamy za rok.

„ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Z PAH”
POLSKIEJ AKCJI
HUMANITARNEJ

Uczniowie naszej szkoły
W
Międzylesiu
zaangażowali
się
w
projekt „Światowy Dzień Wody z PAH”
Polskiej Akcji Humanitarnej.
Celem akcji było podnoszenie
świadomości nt. globalnych wyzwań
wodnych oraz zaangażowanie do działania
na rzecz powszechnego dostępu do wody na
świecie.
Wydarzenie
polegało
na
przeprowadzeniu działań na podstawie
materiałów edukacyjnych PAH.
Za nasze liczne działania oraz
zaangażowanie
zostaliśmy
docenieni
otrzymując dla szkoły dyplom i
zaświadczenie udziału w akcji.
Bardzo dziękujemy
uczniom biorącym udział.

wszystkim

24 kwietnia członkowie Koła
Krajoznawczo
Turystycznego
z
Domaszkowa uczestniczyli wraz z
nauczycielką Bożeną Gałuszą w wycieczce
organizowanej przez PTTK Międzygórze.
Zwiedzaliśmy Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach Zdrój. Tam podziwialiśmy
piękne
polichromie
na
ścianach,
poznaliśmy technikę powstawania papieru
czerpanego, historię tworzenia papieru na
świecie oraz jakie zabezpieczenia są
robione na banknotach i w jaki sposób
powstają. Następnie pojechaliśmy do
Lewina Kłodzkiego aby zwiedzić Izbę
Pamięci polskiej piosenkarki Violetty
Villas, która tam się urodziła, a następnie
spędziła swoje ostatnie lata życia.

Mieliśmy również okazję posłuchać jej
piosenek, a wśród nich znaną pieśń
„Mamo”. Potem wędrowaliśmy do ruin
zamku Homole, który wznosił się na
stromej
górze.
Ciekawe
miejsce
przyrodnicze z rzadkimi okazami roślin. W
drodze powrotnej udaliśmy się na ciepły
posiłek w Polanicy. Uczestnicy wycieczki
wrócili bardzo zadowoleni i już dopytują się
o następny wyjazd.

ZAJĘCIA OTWARTE
Z RODZICAMI
W DOMASZKOWIE

29 kwietnia 2022 roku w grupie I
odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami.
Zajęcia te miały na celu pokazanie jak
wykorzystywana jest tablica interaktywna
na zajęciach. Rodzice wraz z dziećmi
obejrzeli prezentację pt. „Polskie symbole
narodowe – Polak mały”. Wspólnie
odśpiewali hymn narodowy z zachowaniem
odpowiedniej postawy. Na zakończenie
zajęć rodzice wraz ze swoimi dziećmi
wykonali orły z rolek po papierze
toaletowym. Zajęcia te sprawiły wiele
radości zarówno dzieciom jak i rodzicom i
była to wspólna, udana zabawa.
Dziękuję za liczne przybycie i
zapraszam na kolejne zajęcia 

PRZEDSZKOLAKI W KOPALNI
ZŁOTA

Dnia 26 maja bieżącego roku grupa
starszaków pojechała na wycieczkę

autokarową do Złotego Stoku. Dzieci
zwiedziły kopalnię złota. Dowiedziały się
jak ciężka była praca i życie górników,
przechodziły siecią licznych, podziemnych
korytarzy, odbyły niecodzienny zjazd
na zjeżdżalni pod ziemią i podróż
podziemnym tramwajem, ale nie były to
jedyne atrakcje. Miały okazję obejrzeć
skarbiec i przekonać się ile waży sztabka
złota, dalej trasa wiodła do podziemnego
wodospadu, dodatkowo podświetlanego, co
jeszcze dodawało mu spektakularności.

MISTRZOSTWA POLSKI WPC
- WROCŁAW 21-22.05.2022 r

Na końcu zwiedzania kopalni była
możliwość
wyrobienia
pamiątkowej
monety lub sztabki. Dużo radości
dostarczyło dzieciom płukanie złota i
poszukiwanie diamentów, a wszystkie
znalezione kruszce dzieci zabrały do domu.
Swoją przygodę zakończyliśmy w
średniowiecznym parku techniki.
To osada górnicza, w której są
techniczne obiekty. Były wykorzystywane
dawno temu w kopalniach i tu też dzieci
dobrze się bawiły mogąc np. wprawić w
ruch starą studnię, kierat, dźwig ręczny,
czy wiatrak. Ostatnim i trzeba przyznać, że
dość mocnym doznaniem była „ścieżka
strachu” i to nie tylko za sprawą wirującego
tunelu. Dzieci z wielkim zainteresowaniem
i zapałem uczestniczyły
w wycieczce,
a nagrodą była lodowa niespodzianka dla
wszystkich.

W dniach 21-22.05.2022r we Wrocławiu
odbyły się V Mistrzostwa Polski WPC,
połączone z VIII Mistrzostwami Polski
Służb
Mundurowych
w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc. W imprezie udział wzięło
220. zawodniczek i zawodników. W
zawodach tych naszą gminę reprezentowała
szóstka zawodników z klubu „SUDETY”
Międzylesie.

Kamila Wyderska – 3 miejsce w kat. wag.
67,5 kg. Senior, wynik 67,5 kg.
Marcin Szreiber – 3 miejsce w kat. wag.
82,5 kg. M 1 40-44, wynik 160 kg.
Łukasz Gajdulewicz – 4 miejsce w kat. wag.
90 kg. wynik 182,5 kg.

Grzegorz Kantor– 3 miejsce w kat.
wag.+140 kg. wynik 180 kg.
VIII
Mistrzostwa
Polski
Służb
Mundurowych WPC.
Andrzej Juraszek – 4 miejsce w Open
Masters M1 40-44, wynik 167,5 kg.
Krzysztof Halczyk -2 miejsce w Open
Masters M2 45-49, wynik 177,5 kg.

XVIII MISTRZOSTWA
ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
30.04.2022 R.
30.04.2022 roku w Ząbkowicach Śląskich
odbyły się już XVIII Otwarte Mistrzostwa
Ząbkowic Śląskich w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc. To właśnie tego dnia do miasta
Frankensteina zjechało z kilkunastu miast
Polski ponad sześćdziesięciu zawodników
którzy rywalizowali na ząbkowickim
pomoście, nasz klub Sudety Międzylesie
reprezentowali :
Kamila Wyderska 4 miejsce w kat. Open
Kobiet wynik 65 kg.
Marcin Szreiber 4 miejsce w kat. do 82,5
kg. wynik 167,5 kg.
Łukasz Gajdulewicz 3 miejsce w kat. do 90
kg. wynik 182,5 kg.
Andrzej Juraszek 4 miejsce w kat. do 100
kg. wynik 170 kg.
Mariusz Małkowski 4 miejsce w kat. 110
kg. wynik 165 kg.
Grzegorz Kantor 2 miejsce w kat. ponad
125 kg. wynik 185 kg.
Krzysztof Halczyk 3 miejsce w kat. ponad
125 kg. wynik 172,5 kg.
Drużynowo - 3 miejsce MLKS SUDETY
Międzylesie wynik 505 pkt Wilkssa.

ROWER! I ŚWIAT SIĘ KRĘCI !
Takie motto towarzyszyło drugiemu
etapowi „Korony Międzylesia 2022”. W
sobotę 21 maja 2022 r. na starcie w
Nagodzicach przy skrzyżowaniu z drogą
krajową 33 odliczyła się trzydziestka (!)
zakręconych rowerzystów chętnych do
pokonania 4,6 km i 50 m. różnicy
wzniesień. Pogoda wyśmienita. Po nocnych
opadach deszczu atmosfera, po minionych
upalnych dniach, się odświeżyła, a
powietrze stało się bardziej rześkie, także
dzięki wiatrowi. Niestety deszcz zmył
wszystkie strzałki – a trasa z Nagodzic do
Międzylesia była wyjątkowo kręta. Lewo –
prawo – lewo – prawo – prawo. Kto by to
spamiętał w ferworze walki o jak najlepszy
własny czas przejazdu. Niemniej wszyscy
trafili na właściwe ścieżki, choć zdarzyło
się zapędzić i nie zauważyć ulicy
Sportowej. Na ostatniej prostej - ulicy
Tysiąclecia Państwa Polskiego, popularnie
zwanej Kasztanową – nikt już nie zbłądził.
Wiadomym było, że ostatnia prosta to
również ostatnia stroma, że trzeba pędzić
wyłącznie pod górę, że, choć na szczycie
czasu pomiar, nie jest istotny - w ogóle! A
linia mety tym razem wykonana z kwiatów
kasztanowca, jak to na Kasztanowej.
Nieodmiennie zobaczenie jej wywołuje
uśmiech na twarzy. Dzisiaj najbardziej
zadowolone były dzieci. Najmłodszy
Mikołaj, jadący na sztywnym holu za tatą
rozdawał uśmiechy. Sześcioletnia Natasza
już nie da się wozić w przyczepce (odstąpiła
ją całą siostrze Nadii), odkąd poczuła, że
fajnie jest jechać na własnym rowerku. Dziś

pokonała samodzielnie całą trasę – jedynie
na ostatnim podjeździe skorzystała z
turbodoładowania w postaci taty, który na
wszelki wypadek miał linę, czyli
doczepianą do rowerka formę przerzutki.
Radość Nataszy po przejechaniu linii mety
bezcenna.
Na mecie, w oczekiwaniu na przetworzenie
wyników oraz ceremonię zakończenia
imprezy, piknik na trawie z wafelkami,
wodą mineralną i sokiem pomarańczowym
w roli głównej. To także czas na rozmowy
w doborowym towarzystwie. Tematów do
rozmowy nigdy nie brakuje i nigdy nie
możemy się nagadać.
Ostatnim elementem imprezy jest
wręczanie
Paszportów
„Korony
Międzylesia”. Zawsze wg innego klucza
więc rowerzyści zawsze niespodziewanie
wywoływani są do końcowych uścisków
dłoni. Top pięć dzisiejszego etapu to:
Janusz Kühnel: 08’16’’; Piotr Galik:
09’21’’, Andrzej Jędrzejewicz: 10’32’’,
Sławomir Ratuszniak: 10’33’’ i Kuba
Góźdź: 10’47’’.
Dziś ustanowiliśmy także nowy
rekord – łącznie z organizatorami było nas
35! (Pani Komandor w podwójnej roli, więc
jakby 36!).
Wszystkich,
którzy
chcieliby
zobaczyć, jak świetnie się bawimy,
zachęcamy do polubienia strony FB Korona
Międzylesia,
gdzie
zamieszczamy
fotorelacje, a także bieżące informacje, w
tym o nadchodzących wydarzeniach.
Najbliższe z nich to:
III Wilcza Międzyleska w niedzielę dnia
05.06.2022 r. organizowana w ramach
XXVII Dni Międzylesia. Start i meta w
Domaszkowie przy boiskach sportowych.
Do pokonania 12,3 km oraz 160 m. różnicy
wzniesień; zapisy od godz. 9.00, start
pierwszego uczestnika godz. 10.00.
III etap „Korony Międzylesia 2022” w
sobotę 18 czerwca 2022 r. Zapisy od godz.
9.00 w miejscu startu, w Boboszowie skrzyżowanie przy budowanym zbiorniku

przeciwpowodziowym. Do pokonania 3,2
km oraz 70 m. różnicy wzniesień. Meta w
Pisarach przy cmentarzu.
Na
oba
wydarzenia
bardzo
serdecznie zapraszamy.

111 MAJOWA „MOJA
DWUNASTKA”

7 maja 2022 r. w imprezie
marszowo-biegowej na międzyleskim
stadionie udział wzięło 13 osób. Przez
tradycyjne 24 minuty pokonaliśmy łącznie
30.800 m. Pogoda sprzyjała aktywności
ruchowej na wolnym powietrzu. Ponieważ
chodzenie, maszerowanie lub bieganie są
naturalną
formą
ruchu
zachęcamy
wszystkich do naszych comiesięcznych
spotkań. Rekreacja w grupie jest super.
Wystarczy przyjść i samemu o tym się
przekonać.
112 „Dwunastka” już 11 czerwca 2022 r.,
Na uczestników czekamy od 9.45 na
stadionie w Międzylesiu. Start godz. 10.00/

WCZASY NAD MORZEM
- MIĘDZYWODZIE 2022 -

Stowarzyszenie „Placówka Ślimaka” zaprasza na wypoczynek w urokliwie
położonym leśnym biwakowisku w Międzywodziu. Mile widziani:
kamperowcy, kempingowcy i traperzy z namiotami na wakacyjny
wypoczynek.

80zł/osoba za dzień pobytu wraz z posiłkami z
harcerskiej kuchni!

Działamy od 01 lipca 2022 do 12 sierpnia 2022r. Międzywodzie ul.
Sportowa 3d – Las.
Na miejscu: WC, natryski z ciepłą wodą, dostęp do prądu, miejsca parkingowe.
Unikatowa i smakowita kuchnia serwuje 3 posiłki dziennie + podwieczorek.
Czworonogi mile widziane.

Informacje i rezerwacje pod nr tel. 604 492 698,
oraz pod nr tel. 694 880 830.

