
 

 

 



ROZMOWA  Z  TERESĄ  SOBIERSKĄ DYREKTOREM  MIEJSKO – 

GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  MIĘDZYLESIU  Z  FILIĄ  W  

DOMASZKOWIE 

 

 

Ile to już lat upłynęło od objęcia przez panią funkcji dyrektora MGOK ? 

Czas szybko płynie,  to już cztery lata mijają od kiedy kieruję ośrodkiem kultury… 

Czyli ostatni raz rozmawialiśmy przed czterema laty… Bardzo dawno temu ! Co zmieniło 

się od tego czasu ?  

Kadrowo nie zmieniło się nic. Nadal w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu i jego filii w Domaszkowie pracuje ośmioro  pracowników z wieloletnim stażem 

pracy, z  których każdy stara się jak najlepiej wykonywać swoją pracę, zdając sobie sprawę, iż 

pracuje na rzecz swoich współmieszkańców. Jeżeli natomiast chodzi o budynki, to tak w 

Międzylesiu jak i w Domaszkowie, zmiany są znaczne. Na dziś jesteśmy już po remontach, z 

których ostatni zrealizowaliśmy dzięki projektom Urzędu Miasta i Gminy z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, z których uzyskano dofinansowanie 308 tysięcy złotych. Także na placu 

zabaw dokonaliśmy licznych napraw – wymienione zostały zabawki, przybyło parę ławek, 

naprawiono „mini scenę”, systematycznie dbamy też o właściwe utrzymanie zieleni. 

W takiej „firmie” jaką jest ośrodek kultury nie da się nic sensownego zrobić samodzielnie, 

niezbędna jest współpraca z różnymi podmiotami… 

Ma pan rację. Współpracujemy z różnymi organizacjami i instytucjami, także z sąsiednimi 

ośrodkami kultury. Współdziałamy  z sołectwami, pomagamy im przy organizacji różnorodnych 

imprez wiejskich. I tu ukłon w stronę sołtysów, bo to naprawdę wspaniali ludzie, którzy z pasją 

poświęcają swój czas dla dobra mieszkańców. Bardzo dobrze układa się też współpraca z 

Urzędem Miasta i Gminy, parafią, szkołami, przedszkolem, klubami sportowymi, związkiem 

emerytów, wędkarzami, sybirakami, harcerzami i strażakami, OPS-em, ogrodami działkowymi, 

nadleśnictwem, Zakładem Gospodarki Komunalnej czy wreszcie z biblioteką. Przepraszam jeżeli 

kogoś nie wymieniłam, ale naprawdę współpracujemy z wieloma ludźmi, instytucjami i zakładami 

! Wspólnie organizujemy wiele uroczystości i imprez gminnych. W lutym spotykamy się z 



przedstawicielami wszystkich organizacji, instytucji, szkół i układamy kalendarium imprez na 

cały rok. 

Może parę przykładów… 

Na przykład przedszkole organizuje u nas: bal karnawałowy, jasełka i uroczystości 

przedszkolne. Dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane są spotkania profilaktyczne, 

połowinki, bal gimnazjalny, zakończenie roku szkolnego, występy muzyczne i wokalne… 

Które z imprez zdążyły na trwale wpisać się w międzyleski „krajobraz” kulturalny… 

Jest parę takich imprez. Cyklicznie – jak pan zauważył, organizujemy choćby takie 

przedsięwzięcia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gminne Kolędowanie, Spotkanie 

Noworoczne, obchody 3-majowe i na 11 listopada, Dni Międzylesia, półmetek wakacji, 

zakończenie lata, Dożynki Gminne, Mikołajki, Kiermasz Adwentowy, Wigilię dla Samotnych. 

Organizujemy także najlepszego w gminie sylwestra, zabawy karnawałowe, koncerty, wystawy… 

Mamy na terenie gminy kilka zespołów śpiewaczych, ale także i profesjonalni wykonawcy 

dobrze się zawsze czuli wśród międzyleskiej publiczności… 

Na naszej scenie z ogromną przyjemnością gościmy zespoły śpiewacze z terenu Gminy 

Międzylesie, oraz gmin sąsiednich, ale także gwiazdy opery i operetki, solistów i duety. 

 Organizowane koncerty rzeczywiście gromadzą olbrzymią publiczność, która nagradza 

wykonawców wielkimi brawami. Artyści są zawsze zachwyceni miłym przyjęciem, życzliwością i 

gościnnością naszych mieszkańców. 

Dzieci to szczególnie trudny i wybredny odbiorca. Udało się pani przekonać je do MGOK ? 

W naszych działaniach rzeczywiście ważne miejsce zajmują nasi młodzi mieszkańcy. Pod 

opieką pracowników mogą spędzać bezpiecznie i ciekawie czas wolny. Mają do dyspozycji: 

kawiarenkę internetową, bilard, ulubioną grę chłopców „piłkarzyki”, stół do tenisa stołowego. 

Organizowane są dla nich warsztaty plastyczno-techniczne. W czasie ferii zimowych i wakacji 

organizujemy półkolonie z szerokim wachlarzem zajęć.    Wielkim 

zainteresowaniem cieszą się spektakle teatralne w wykonaniu zaproszonych artystów, a zwłaszcza 

Teatr Wyobraźni z Wrocławia, którzy dodatkowo prowadzi dla dzieci warsztaty teatralne. W 

Domaszkowie prowadzone jest kółko szachowe, a w Międzylesiu dwa razy w tygodniu działa dla 

dzieci ognisko muzyczne pod opieką pani Jolanty Kowalik. Od września prowadzone są także 

zajęcia sportowe – HAI-KI-DO. 

 

A oprócz działalności czysto merytorycznej, kulturotwórczej co jeszcze „mgok”  proponuje 

mieszkańcom, i przyjezdnym ? 

Ośrodek kultury nie pracuje wyłącznie w oderwaniu od innych niż czysto kulturalne 

potrzeby społeczeństwa. Dysponujemy przecież salą z doskonałą akustyką, kuchnią, 

nagłośnieniem. Wychodzimy więc naprzeciw potrzebom mieszkańców dla których organizowane 

są u nas między innymi spotkania i warsztaty dla bezrobotnych, narady rolników … A na 



przykład w trakcie „Euro 2012” kibice mogli oglądać u nas transmisje meczów piłki nożnej na 

wielkoformatowym ekranie telewizora.      Od stycznia 2012 roku 

prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej, który jest często odwiedzany w celu uzyskania 

informacji związanych z najszerzej pojętą turystyką. Najliczniejsze grupy pojawiają się w okresie 

wakacyjnym i przed tzw. „długim wolnym”. 

Pytanie o pieniądze jest krępujące, ale nie mogę go nie zadać… 

Nie opływamy w dostatki, ale musimy sobie radzić. „Gmina” daje tyle ile może, na ile ją 

stać, a MGOK jak może i jak pozwala prawo, dodatkowo zarabia na swoją działalność statutową. 

Wynajmujemy nasze sale, sprzedajemy prace wykonane w czasie zajęć, organizujemy zabawy, 

wesela.    Pieniądze pozyskujemy także pisząc granty i projekty, np. z 

Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

Gminnego Funduszu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkotykowego. Nasze działania wspierają także osoby prywatne, które chętnie poświęcają czas 

na działania kulturalne. 

Jakieś plany, marzenia… 

Najbliższe plany są zgodne z kalendarzem imprez więc już szykujemy się do Mikołaja, 

kiermaszu  adwentowego, Wigili dla samotnych, sylwestra itd.                                                                                                 

Marzę natomiast o tym, aby czas wolniej płynął, a ludzie chętniej chcieliby ze sobą bywać, 

spotykać się, cieszyć, podziwiać innych, interesować się szeroko rozumianą kulturą, przychodzić 

na imprezy kulturalne całymi rodzinami.   

Marzę także o tym, aby największym moim zmartwieniem było za mało miejsca na sali 

widowiskowej w czasie imprez kulturalnych, i jakich jeszcze zaprosić gości-gwiazdy. Życzę tego 

sobie i wszystkim mieszkańcom. Oczywiście MGOK z życzliwością czeka na wszystkich. 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASOWANIE  NA  

PIERWSZOKLASISTÓW  

W  ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM  W  

DOMASZKOWIE 

         26 października 2012 r. o godz. 9
30 

, w 

sali gimnastycznej szkoły podstawowej. 

miała miejsce niecodzienna uroczystość 

„Ślubowania i Pasowania Uczniów klasy I”. 

Na początku mali bohaterowie pięknie i 

bardzo dumnie „odtańczyli” poloneza, co 

wywołało wiele wzruszeń i łez na niejednych 

rodzicielskich policzkach. Po uroczystym, 

tanecznym rozpoczęciu uroczystości,  mali 

uczniowie zaprezentowali swoje aktorskie 

talenty, recytując wiersze i śpiewając 

piosenki. Wiele z nich obrazowali gestami i 

ruchem. Wreszcie chóralnie wypowiedzieli 

ważkie słowa: 

„Przyrzekamy dzisiaj szkole, i rodzicom, 

naszej pani, że będziemy solidnymi, pilnymi 

uczniami” . 

         Biorąc wszystkich obecnych w sali na 

świadków, a więc, zaproszonych zacnych 

gości, w osobach: pani sekretarz gminy A. 

Kruk, która przybyła w zastępstwie p. 

burmistrza T. Korczaka, ks. proboszcza J. 

Maciołka, a także wobec p. dyrektor A. 

Jakubczak, p. wicedyrektor M. Pokory, p. 

wychowawczyni J. Kensickiej, wielu 

nauczycieli, katechetów, rodziców, babć, 

dziadków i uczniów klas I – IV,  nasi 

milusińscy z uniesionymi do góry palcami 

prawej ręki, wsłuchani w treść Aktu 

Ślubowania, który odczytała p. dyrektor A. 

Jakubczak wyrzekli głośne „ŚLUBUJEMY”. 

W dalszej części p. dyrektor dokonała 

pasowania każdego dziecka na ucznia klasy 

I, kładąc mu  na ramię symboliczny ołówek. 

Pierwszoklasiści zwrócili się jeszcze do 

rodziców prosząc ich o dalszą opiekę, troskę 

i miłość na czas szkolnej rzeczywistości oraz 

dziękując im za trud wkładany w ich 

wychowanie i rozwój. 

         Na zakończenie świeżo upieczeni 

pierwszoklasiści zostali obdarowani 

życzeniami i upominkami, w postaci 

pamiątkowych dyplomów i słodyczy. Każdy 

też otrzymał swój pierwszy dokument, czyli 

szkolną legitymację. Był również czas na 

zrobienie grupowych i indywidualnych zdjęć. 

         Po części oficjalnej, w Domu Kultury 

czekał na dzieci przygotowany przez 

rodziców słodki poczęstunek. Dzieciom 

towarzyszyli ich bliscy oraz niektórzy goście 

i nauczyciele. Miłą niespodzianką okazał się 

piękny tort obrazujący dziennik lekcyjny, 

który zawierał na swych otwartych stronach 

imiona wszystkich uczniów zapisanych do 

klasy I. 

         Życzymy Wam Drodzy 

Pierwszoklasiści wielu sukcesów na 

szkolnym szlaku zdobywania wiedzy i 

umiejętności  

 

 

 



W  GRONIE  PRAWDZIWYCH  

UCZNIÓW ! 

 

15. października br.. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbyło się uroczyste pasowanie 

na ucznia. O godzinie 9.00 powitano 

przybyłych gości: panów dyrektorów szkoły, 

nauczycieli nauczania zintegrowanego, 

uczniów kl.1-3, rodziców. Szczególnie 

gorąco powitano bohaterów uroczystości – 

uczniów klasy pierwszej, którzy 

zaprezentowali program artystyczny pt. 

,,JESTEM UCZNIEM”. 

 Wspierani przez wychowawczynię T. 

Śliczną pięknie recytowali wiersze i śpiewali 

piosenki. Bardzo dobrze znali ,,Katechizm 

polskiego dziecka”. Zostali pasowani na 

ucznia przez pana dyrektora Ryszarda 

Bodnara ,,WIELKIM OŁÓWKIEM”. Tym 

samym uczniowie klasy 1 zostali przyjęci do 

braci uczniowskiej naszej szkoły. 

 Ukoronowaniem aktu pasowania było 

wręczenie dzieciom pamiątkowych 

dyplomów. Uśmiechnięci pierwszoklasiści 

dostali prezenty od uczniów klas 2 i 3 

„wycierki” do piór i zakładki do książek. 

Rodzice przygotowali słodki poczęstunek z 

oryginalnie ozdobionym, pysznym tortem. 

Całą uroczystość prowadzili uczniowie z 

klasy 6A i uczennica z klasy 4A.  Za 

pomoc w organizacji pasowania na ucznia 

serdecznie dziękujemy rodzicom i 

koleżankom z nauczania zintegrowanego. 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych 

pociech, a pierwszakom życzymy wielu 

sukcesów w murach naszej szkoły.                      

RUCH  TO  ZDROWIE ! 

10 listopada 2012 r.  na Stadionie 

Miejskim im A. Skowrona w Międzylesiu 

odbyła się impreza biegowa pod nazwą 

„Moja Dwunastka”, której towarzyszyło 

hasło:  

„Życie jest ruchem a ruch jest życiem”. 

Zarząd Klubu Sportowego MLKS Sudety 

Międzylesie jej pomysłodawca i główny 

organizator ma nadzieję tą akcją zachęcić 

mieszkańców Gminy Międzylesie do 

aktywnego spędzania czasu wolnego i 

zarazić ich modą na bieganie.  

 

Na starcie stanęły 23 osoby w tym 11 osób 

dorosłych. Zanim wyruszyły na trasę wzięły 

udział w rozgrzewce przy muzyce 

poprowadzonej przez p. Katarzynę 

Grzybowską – Kanię. Celem uczestników 

było pokonanie w ciągu 12. minut, jak 

największego dystansu. Każdy, w zależności 

od własnej kondycji fizycznej, mógł wybrać 

dla siebie jeden ze sposobów pokonywania 

trasy: bieg, marszobieg lub marsz. 

Honorowym starterem był burmistrz 

Międzylesia Tomasz Korczak. 

Po upływie regulaminowych 12. minut testu 

marszowo – biegowego nastąpiło skrupulatne 

podliczanie rekordów życiowych 

ustanowionych przez każdego zawodnika. 

Zostały one wpisane do pamiątkowych 

certyfikatów, wręczonych na zakończenie 



imprezy wszystkim uczestnikom. Po 

ukończonym biegu wszyscy zawodnicy byli 

bardzo zadowoleni, a na ich twarzach gościł 

uśmiech, co jest jednym z dowodów na to, że 

aktywność fizyczna dostarcza dużo radości. 

Razem pokonaliśmy dystans ponad 39. km!!! 

 

Pragniemy serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji imprezy, a w szczególności 

UMiG i MGOK w Międzylesiu za pomoc w 

promocji imprezy, jej nagłośnieniu, oraz 

obsłudze fotoreporterskiej, uczennicom 

Zespołu Szkół w Międzylesiu za 

prowadzenie Biura Zawodów i wydawanie 

gorącej herbaty. Szczególne podziękowania 

należą się wszystkim startującym. Dzięki 

Wam wszystkim możemy śmiało 

powiedzieć, że odnieśliśmy sukces.  

Mamy nadzieję, że podczas kolejnej 

„Mojej Dwunastki”, która wystartuje już w 

sobotę 08 grudnia 2012 r. o godzinie 11.00, 

na starcie pojawi się więcej osób, chcących 

postawić na aktywny wypoczynek i zdrowy 

styl życia. Serdecznie zapraszamy już dziś. 

PAŹDZIERNIKOWY RAJD 

„HARCERSKO - 

PRZYRODNICZY” 

W sobotę, 6.października w 

Międzygórzu  odbył się rajd harcersko-

przyrodniczy  zorganizowany przez Barbarę 

Lewandowską i Adama Polańskiego. Rajd 

połączony był z poznaniem miejsc cennych 

przyrodniczo, promowaniem aktywnego 

wypoczynku, regeneracją sił fizycznych i 

psychicznych.  Było słonecznie i 

bezwietrznie – pogoda wręcz idealna dla 

wędrowania, oraz zabaw na świeżym 

powietrzu. 32 uczniów Zespołu Szkół w 

Międzylesiu, w 4. drużynach wraz z 

opiekunami wędrowało trasami pieszymi  

wyznaczonymi przez organizatorów, oraz 

wykonywało 6 zadań przygotowanych przez 

harcerzy. W zadaniach należało wykazać się 

wiedzą, sprawnością, sprytem i 

umiejętnością pracy w grupie i przejść 17 km 

trudnej ale przepięknej trasy. Najlepszą 

drużyną okazały się „Żyrafy”- grupa uczniów 

z klasy 5a.     Na 

mecie rajdu na uczestników czekało ognisko, 

przy którym mogli posilić się własnoręcznie 

pieczonymi kiełbaskami. Na zakończenie 

nagrodzeni zostali zwycięzcy rajdu, ale za 

piękną postawę, znakomitą frekwencję i 

wyśmienite humory nagrodzeni zostali 

wszyscy uczestnicy.    

 Podziękowania kierujemy do naszej 

szkolnej drużyny harcerskiej na czele z 

druhem Adamem Polańskim za 

przygotowanie i obsługę rajdu oraz za 

ufundowanie nagród.  

 

 

 

CZYM  SKORUPKA  ZA  MŁODU 

NASIĄKNIE… 

Dzięki uzyskanej dotacji z 

WFOŚiGW we Wrocławiu, MGOK w 

Międzylesiu zrealizował projekt ekologiczny 

„Eko-dzieci segregują śmieci”. Projekt 



skierowany był do dzieci, młodzieży  i 

dorosłych z terenu miasta i gminy 

Międzylesie.    

 
   

    Celem tego przedsięwzięcia  była  

ekologiczna edukacja zwiększająca  szanse 

na zmianę stylu zachowania – z wyrzucania 

bezsensowego śmieci  w    codzienny, 

ekologiczny styl życia. W ramach projektu 

przeprowadzono konkurs  fotograficzny „Co 

ziemię szpeci” mający na celu  

zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci na 

terenie gminy Międzylesie. Uczestnicy  

konkursu zrobili  ich plan sytuacyjny, opis i 

fotografię. Przeprowadzono także konkurs 

plastyczny. Od września do końca 

października br.  w placówkach oświatowych 

przeprowadzono  warsztaty edukacyjne  o 

tematyce segregacji odpadami, o 

postępowaniu ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym.  Nauczono 

uczestników warsztatów obsługi zgniatarek 

Omega  do plastikowych butelek, puszek i 

kartonów po napojach.    

     

 

  

W warsztatach udział wzięło 250. 

uczestników. Od 10 września do 29 

października br. przeprowadzono  konkurs 

selektywnej zbiórki odpadów (nakrętki 

plastikowe i baterie). Zebrano ponad 220 kg 

odpadów. Niezwykle atrakcyjna dla dzieci i 

młodzieży okazała się wycieczka do skupu 

złomu firmy J-and-y w Międzylesiu. 

 31 października w pomieszczeniach 

MGOK w Międzylesiu odbył się  finał 

projektu „Eko dzieci segregują śmieci” 

podczas którego zaprezentowano prace 

plastyczne, fotograficzne  i przedstawienie  

teatralne „Dbajmy o naszą Planetę”. 

Ogłoszono wyniki konkursów, a zwycięzcom  

wręczono nagrody. Realizacja projektu  

możliwa była dzięki wsparciu finansowemu i 

merytorycznemu partnerów projektu firmie 

J-and-y i ZGKiM w  Międzylesiu za co 

ogromnie dziękujemy !  

. 
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OGŁOSZENIE 

Europejskie Forum Młodzieży, organizacja non-profit z Bystrzycy Kłodzkiej w dniach 19-

25 listopada 2012 roku organizuje seminarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z 

czterech różnych kontynentów: Ameryki Południowej, Afryki, Azji  i Europy. Celem spotkania 

jest nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi min. z Nepalu, 

Indonezji, Kolumbii, Meksyku, Peru, Kenii, Nigerii, Indii, Turcji, Łotwy, Rumunii, Grecji, 

Włoch, Węgier, Bułgarii i Polski, która umożliwi młodzieży   z Kotliny Kłodzkiej wzięcie udziału 

w Wolontariacie Europejskim, wymianach młodzieżowych, seminariach i treningach 

realizowanych w różnych częściach świata.    W ramach seminarium przewidujemy spotkania z  

przedstawicielami samorządów lokalnych, ze Starostą Powiatu Kłodzkiego, Burmistrzem 

Międzylesia i Burmistrzem Bystrzycy Kłodzkiej, a także odwiedzenie projektów koordynowanych 

przez Europejskie Forum Młodzieży w instytucjach publicznych: szkołach, przedszkolach, 

świetlicy środowiskowej, Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Break the habit and get in on the act” 

współfinasowanego przez Komisję Europejską w ramach Akcji 3.2 Programu „Młodzież       w 

działaniu”. Projekt trwa od 01.11.2012 do 31.10.2013. W jego ramach przewidujemy wizyty 

studyjne w organizacjach partnerskich, treningi, seminaria i lokalne inicjatywy.  

Zapraszamy do współpracy! 

Europejskie Forum Młodzieży  

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

MGOK ZAPRASZA 08 GRUDNIA2012 W GODZ OD 14.00 DO 16.00 NA 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM.WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ 

PRACOWNICY  MGOK, TEL 748126343. 

**** 

JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W 

KIERMASZU ADENTOWYM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 14 GRUDNIA 2012R 

NA RYNKU W MIĘDZYLESIU. W PROGRAMIE  
 

- KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 
- KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ 
- KOLĘDOWANIE ZESPOŁÓW I KONCERT KOLĘD W WYKONANIU UCZNIÓW Z 

ZESPÓŁU SZKÓŁ W MIEDZYLESIU 
- DEGUSTACJA POTRAW ŚWIĄTECZNYCH 
- KONTAKT MGOK MIĘDZYLESIE NR TEL 748126343 



POŻYTECZNA  POMOC 

 

- W dniu 14.11.2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie konsultanci z Agencji Rozwoju 

Regionalnego AGROREG S.A. z Nowej Rudy pod hasłem  „Przyjdź!!! Doradzimy !!! Pomożemy 

!!!” świadczyli bezpłatne usługi informacyjne w zakresie : 

- możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych 

- pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do sporządzenia biznes planu 

- rejestracji działalności gospodarczej i wynikających z tego tytułu aspektach administracyjno-

finansowych, oraz formalno-prawnych        

  Z informacji uzyskanych od konsultantów wynika, że z porad skorzystało kilku 

mieszkańców gminy.  

- ************************************************************************ 

 



XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ  

MIĘDZYLESIA – 30.10.2012 r. 

Zanim rozpoczęła się właściwa część 

XXII sesji Rady Miejskiej Międzylesia radni 

i obecni na sesji goście byli świadkami ciągu  

miłych i uroczystych uroczystości.  

Przedstawimy je w kolejności w jakiej się 

odbywały. Z kronikarskiego obowiązku 

wspomnieć należy, że w tej części sesji 

uczestniczył senator RP Stanisław Jurcewicz. 

1. Pan Jerzy Kyś, rolnik z Międzylesia, 

otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla 

rolnictwa”, nadaną przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, a wręczaną przez 

senatora Stanisława Jurcewicza 

 

2. Pożegnano, w związku z przejściem na 

emeryturę, dyrektora Samorządowej Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w 

Goworowie pana Romana Boosa. Podczas swojej 

44. letniej pracy pan Roman Boos przyczynił się 

do rozwoju szkolnictwa jako inspektor, 

nauczyciel i dyrektor.  

 

3.Podziękowano laureatom i wyróżnionym w 

konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2012”, 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego: 

 za I miejsce w kategorii 

„Najpiękniejsza zagroda wiejska” 

państwu Grażynie i Dariuszowi 

Jesionowskim z Goworowa, 

 

 

 

 za I miejsce w kategorii „ Najlepsze 
przedsięwzięcie Odnowy Wsi” wsi  
Smreczyna  
 

 

 

 za otrzymane wyróżnienia od 
moderatora dla wsi Różanka, która 
startowała w kategorii „Najpiękniejsza 
wieś”, oraz dla wsi Goworów za 
„Najlepszy start w Odnowie Wsi” 



 

 

 podziękowano sołectwu wsi Długopole 

Górne za realizację projektu „Remont 

świetlicy wiejskiej” 

 

4. Na ręce dyr. Beaty Muszyńskiej przekazana 

została Odznaka Honorowa Sybiraka dla 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie 

w uznaniu jej zasług dla Związku Sybiraków, 

nadana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków. 

Przypomnieć należy, że odznakę taką otrzymał 

także UMiG w Międzylesiu. 

 

5. Prezes Władysław Mendel i naczelnik Artur 

Mendel z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaszkowie przekazali burmistrzowi Miasta i 

Gminy Międzylesie Tomaszowi Korczakowi 

puchar (przechodni do czasu ostatniego 

zwycięstwa) Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, za 

zajęcie I miejsca w zawodach Powiatowych 

Jednostek OSP RP w 2012 r. Domaszkowscy 

strażacy wygrywali zawody przez trzy kolejna 

lata, więc puchar pozostaje na stałe w OSP 

Domaszków. 

 

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się merytoryczna 

część XXII sesji, z której informacje w postaci 

porządku obrad, protokołu i podjętych uchwał  

znaleźć można na internetowej stronie gminy w 

zakładce BIP>Rada Miejska. 

 

 



PROJEKTY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

  Już trzeci rok z rzędu sołectwa z terenu 

Gminy Międzylesie realizują swoje projekty ze 

środków Funduszu Sołeckiego. Część z nich jest 

już zakończona, niektóre są na etapie finalizacji. I 

tak na przykład społeczność Jaworka, 

Niemojowa, Jodłowa, czy Gniewoszowa 

remontuje i doposaża świetlice, a mieszkańcy 

Domaszkowa zamontowali nowe okna w 

przedszkolu (10 sztuk), oraz wymieniają pokrycie 

dachowe na budynku OSP. 

 

 
     Dużym 

powodzeniem w roku bieżącym cieszą się tereny 

rekreacyjne i ich urządzanie poprzez budowę 

wiat. Takie działania zostały podjęte przez 

sołectwa z Boboszowa, Nagodzic i Różanki. W 

Długopolu Górnym natomiast zakończono 

urządzanie placu wokół świetlicy, oraz 

wymieniono zniszczoną podłogę w świetlicy 

dzięki czemu pomieszczenie w bardzo dużym 

stopniu zyskało na estetyce. 

 

 

        Pełne sprawozdanie ze wszystkich 

realizowanych projektów ze środków 

 Funduszu Sołeckiego zostanie opublikowane w 

najbliższym czasie. 

ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI  W 

GMINIE 

 

 

Gminne obchody Święta Niepodległości 

rozpoczęły się uroczystą mszą św. w  kościele 

parafialnym w intencji ojczyzny pod 

przewodnictwem ks. Jana Tracza. Po mszy 

wszyscy uczestniczy przeszli pod obelisk 

Sybiraków, gdzie „Ciszą”, w wykonaniu Piotra 

Chrobaka uczczono poległych w obronie 

ojczyzny, a burmistrz Tomasz Korczak  złożył pod 

pomnikiem  kwiaty.  

 

 
     Część 

artystyczna obchodów w wykonaniu uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej z Bystrzycy Kł. 

odbyła się w MGOK.W trakcie koncertu 

wystąpiła Bernadetta Kantor – zagrała na gitarze, 

Piotr Olczyk na akordeonie, a następnie wystąpił 



Dziewczęcy Zespół Wokalny  pod dyrekcją 

Renaty Fiałkowskiej-Dumy,        z 

akompaniamentem  pani Angeliki 

Rembowieckiej. Koncert jak zwykle wzbudził 

aplauz i liczne brawa.     

   W godzinach od 11.00 do 

16.00 na małej Sali ośrodka  swoje kolekcje 

udostępnili zwiedzającym pan Bogdan Kozłowski 

z  wystawą „Orły Polskie” i pan Damian 

Czaprowski  z wystawą militarną Straży 

Granicznej i Straży Pożarnej. Wystawę obejrzało 

ok. 200 osób. Panom wystawcom dziękujemy za 

udostępnienie kolekcji, która była wspaniałą 

lekcją historii. 

 

WIADOMOŚCI  Z  BIBLIOTEKI 

 

 Tradycyjnie już w sezonie jesienno-

zimowym Biblioteka Publiczna M.iG. 

zorganizowała kurs edukacyjny dla dorosłych 

mieszkańców gminy. 

 Tym razem, wychodząc naprzeciw potrzebom 

zgłoszonym przez mieszkanki Międzylesia, jest to 

podstawowy kurs języka niemieckiego biorący 

pod uwagę przede wszystkim potrzeby osób 

wyjeżdżających zarobkowo do Niemiec. 

Zainteresowanie kursem przeszło oczekiwania 

organizatorów – zgłosiły się 52 osoby i wciąż 

pojawiają się koleni zainteresowani.W związku z 

taką ilością chętnych zajęcia zostały 

zorganizowane w dwóch grupach: pierwsza tura 

spotyka się w każdy poniedziałek od 18.30 do 

20.30, druga również w poniedziałek od 19.30 do 

20.30. Zajęcia poprowadzi germanistka pani 

Barbara Kuźmińska-Dudek. 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Międzylesie zaprasza najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy do odwiedzin w bibliotecznym 

dziale dla dzieci, który oferuje im nowe, 

wspaniałe wydawnictwa, oraz możliwość zabawy 

w kąciku dla dzieci w czasie gdy rodzice zajęci są 

poszukiwaniem lektury dla siebie. 

 

 

 

 

WAŻNE DLA KAŻDEGO : ŚMIECI  PO  

NOWEMU 

 

Na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, 

zamieszczony został link na stronę Ministerstwa 

Środowiska, w całości poświęconej nowemu 

prawu w zakresie gospodarki odpadami, a w 

zakładce „dialog społeczny” można zapoznać się 

z projektami uchwał związanych z wdrażaniem 

nowych regulacji w gminie Międzylesie, tj. 

uchwałą w sprawie:  

 przyjęcia regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Międzylesie,  

 metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz wysokości tej opłaty,  

http://www.miedzylesie.pl/


 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

 szczegółowego sposobu i zakresu 
odbierania odpadów komunalnych  
 

 

od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

 określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, 

 rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi, 

 postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy ale powstają 
odpady komunalne. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, uchwały te muszą zostać 

podjęte przez Radę Miejską do końca bieżącego 

roku. 

 Trwają prace związane z oszacowaniem 

kosztów funkcjonowania nowego systemu. 

Przyjęto, że opłata za odbiór i zagospodarowanie 

zmieszanych odpadów komunalnych wynosić 

będzie 17 złotych miesięcznie od jednego 

mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. Przewiduje się  opłatę w 

wysokości 15 zł  za odpady zbierane w sposób 

selektywny.   

 

ZAKRES WYKONANYCH  PRAC  NA  

BASENIE  W  PAŹDZIERNIKU 

- Na budowie  pracuje od 12 do 20 pracowników  

w branży budowlanej i instalacyjnej oraz 3-4 

pracowników wykonujących prace 

przygotowawcze pod projektowaną zieleń.  

- W basenie rekreacyjnym zakończono  prace  

reprofilacji  ścian basenu,  „grzybka” i  

„ślimaka”. Trwają prace zakończenia wylewki 

dna basenu. Zakończono montaż instalacji 

elektrycznej pod oświetlenie basenu 

- Wykonano chudy beton pod projektowany 

brodzik dla dzieci, ułożono rury pod 

projektowane dysze i odprowadzenie wody z 

koryta przelewowego. Rozpoczęto wykonywanie 

zbrojenia brodzika.  

- Trwają roboty instalacyjne związane z 

technologią basenową w podbaseniu. W 

pierwszej kolejności wykonywana jest w ok. 85% 

instalacja technologiczna obiegu wody basenu 

pływackiego.  W drugiej kolejności realizowana 

jest technologia obiegu wody basenu 

rekreacyjnego- stan zaawansowania ponad 55% 

 

 
- Zakończono  prace  montażu osprzętu do 

basenu rekreacyjnego przed foliowaniem - dysze 

napływowe i przelewowe, czerpnie  atrakcji 

wodnych itp.  

- Trwają prace konstrukcyjne brodzika – montaż 

zbrojenia dna brodzika. 

- Zakończono  montaż drzwi wewnętrznych w 

budynku przebieralni,    

- Trwają roboty wykończeniowe w podbaseniu 

(gruntowanie ścian w pomieszczeniach w których 

zaplanowano płytki )   

- Trwają prace przygotowawcze pod 

zagospodarowanie terenu (wykonano oprysk 

terenów zielonych przeciw chwastom, 

odgruzowano 80% terenu, dowieziono ziemię, 

trwają prace związane z plantowaniem i 

niwelacją terenu), zakupiono i złożono na placu 

budowy nasiona trawy do wysiewu 

- Wykonano w pomieszczeniach technicznych 

podbasenia i na poziomie boiska do siatkówki 

posadzkę cementową oraz w 60% w 

pomieszczeniach podbasenia. 



- Zakończono obudowę szybu windy towarowej 

płytami gipsowo-kartonowymi, przygotowano 

pod zgłoszenie do odbioru przez Urzędu Dozoru 

Technicznego 

- Zamówiono elementy  wyposażenia basenu 

pływackiego jak drabinki, podnośnik dla NPS, 

bloki startowe, liny falstartowe itp.   

- Podczas opadów deszczu wykonywane są 

niedokończone prace wykończeniowe w budynku 

przebieralni (listwy przy sufitach, malowania 

sufitów, drugie malowanie ścian, poprawki 

posadzek –fugowanie, mycie i sprzątanie 

pomieszczeń już wykończonych) 

- osadzono w ścianach korpusy 10 szt. opraw 

oświetlenia niecki  LED białe 24W , ułożono 

przewody od opraw do puszek łączeniowych za 

przelewami i połączono puszki na gotowo 

-  osadzono w ścianach korpusy 10 szt. opraw 

oświetlenia zatoki  LED  RGB 4x3W, ułożono 

przewody od opraw do puszek łączeniowych i 

połączono puszki na gotowo 

- osadzono w ścianach korpusy  8 + 4 szt. opraw 

oświetlenia schodów i wyspy  LED białe  4x3W , 

ułożono przewody od opraw do puszek 

łączeniowych  i połączono puszki na gotowo 

 

 
-  ułożono przewody sterownicze od opraw LED 

RGB  do szafki ze sterownikami przy budynku 

przebieralni 

- Na podbaseniu : 

- zamontowano oprawy ewakuacyjne  awaryjno-

użytkowe 

- uruchomiono oprawy  awaryjno-użytkowe  

2x36W IP65 

- W budynku przebieralni : 

- zamontowano komplet osprzętu  tj  gniazda i 

łączniki,  

- zamontowano komplet opraw oświetleniowych 

zwykłych, awaryjno-użytkowych i 

ewakuacyjnych 

- przygotowano komplet dokumentów do odbioru 

instalacji elektrycznej w budynku przebieralni : 

    1. Dokumentacja powykonawcza 

    2. Komplet pomiarów ochronnych odbiorczych 

i natężenia oświetlenia 

    3. Atesty i karty katalogowe zabudowanych 

opraw i osprzętu    

- Zamontowano  19 szt. słupów oświetlenia 

zewnętrznego wraz z oprawami , podłączono i 

uruchomiono oświetlenie 

- Podpisano umowę i wpłacono zaliczkę na 

wykonanie i montaż urządzeń rekreacyjnych na 

plac zabaw 

 

Powstałe opóźnienia w realizacji 

poszczególnych etapów budowy 

 

Realizacja budowy  postępuje wolniej w 

stosunku do  harmonogramu  robót w okresie 

sprawozdawczym objętym raportem. 

           Wystąpiły opóźnienia w realizacji 

harmonogramu: 

 

a) Z opóźnieniem w odniesieniu do 
założonego terminu (w poprzednim okresie 
sprawozdawczym) zakończono reprofilacjię 
niecki basenu pływackiego i z opóźnieniem 
przystąpiono i zakończono pierwszy etap 
foliowania basenu pływackiego. Do 
zakończenia prac związanych z foliowaniem 
basenu pływackiego pozostało naklejenie na 
dnie i części ścian czarnych pasów 
wytyczających tory pływackie. Materiał w 
całości został zakupiony i jest złożony na 
budowie ale z powodu warunków 
atmosferycznych, które uniemożliwiły zgodne z 
technologią zgrzewanie folii nie wykonano tego 
zakresu (opady deszczu, śniegu, niskie 
temperatury). 

b) Znacznie opóźniły się prace reprofilacji 
basenu rekreacyjnego. Po wykonanych 
robotach żelbetowych  okazało się, że 
nierówności ścian i dna basenu sięgają kilku 
centymetrów co znacznie wydłużyło prace 
przygotowawcze pod foliowanie basenu 
rekreacyjnego. Dodatkowo kilkakrotnie 
wystąpiły opady deszczu, śniegu, które 
utrudniały prace budowlane.  

c) Dostawca ogrodzenia terenu budowy z 
powodu opóźnień w produkcji elementów 



ogrodzenia nie dotrzymał terminu dostawy 
materiałów i rozpoczęcia robót.  

d) Z powodu warunków atmosferycznych z 
opóźnieniem trwają roboty ogrodzenia 
terenu oraz ogrodzenia boiska do siatkówki. 

e) Z powodu opadów atmosferycznych 
deszczu i śniegu nie wykonano w 
planowanym terminie 25-30. X  wylewki 
pod boisko do siatkówki. 

 

 

WSPÓLNY  PRZETARG  NA  DOSTAWĘ  

ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 

 

 

 
 

           Aż 111 jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym Gmina Międzylesie, wzięło 

udział we wspólnym przetargu na dostawę 

energii elektrycznej. Grupa Zakupowa została 

utworzona pod przewodnictwem Prezydenta 

Miasta Lubina Roberta Raczyńskiego. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego zostało zakończone 03 października 

2012r.     Najlepsza oferta 

została złożona przez PGE Obrót S.A. (oddział w 

Skarżysku Kamiennej). Umowy z nowym 

dostawcą  energii zaczną obowiązywać od 

nowego roku. Oszczędności dla Gminy 

Międzylesie, wraz z jednostkami 

organizacyjnymi,  szacowane są na poziomie 

około 25% niższym w stosunku do ponoszonych 

do tej pory wydatków.  W dniu 06 listopada 

2012r. w Centrum Kultury Muza w Lubinie 

odbyła się konferencja włodarzy powiatów, 

miast i gmin, podsumowująca wyniki przetargu. 

Gminę Międzylesie reprezentował burmistrz 

Tomasz Korczak.      

 
     Dziękując 

sobie za efekty dotychczasowej współpracy, już 

teraz uczestnicy spotkania wyrazili chęć do 

podejmowania dalszych wspólnych 

przedsięwzięć, które przyniosą kolejne 

oszczędności dla budżetów poszczególnych 

jednostek. 

 

 

ZBIORNIK PRZECIWPOWODZIOWY W 

BOBOSZOWIE 

 
           W dniu 29 października 2012 r. o godz. 

12.oo, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, reprezentowany przez 

rzecznika prasowego - Panią Magdalenę Łońską 

wraz z osobami uczestniczącymi w realizacji 

projektu pn. „Budowa suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego w Boboszowie” 

przeprowadził spotkanie informacyjno-

konsultacyjne z udziałem zainteresowanych 

stron, w tym również i gminy Międzylesie.  

   Przedstawiciele 

inwestora na bieżąco odpowiadali na zadawane 

pytania. W przypadkach, kiedy jednoznaczna 

odpowiedź nie mogła być udzielona – RZGW  

pisemnie powiadomi zainteresowanych. 



Najważniejsze informacje przekazane przez 

inwestora o projekcie: www.miedzylesie.pl 

>aktualności>budowa suchego zbiornika…> 

Boboszow-1.pdf 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW 

GOŁĘBI POCZTOWYCH… 

  …informuje, że w sobotę 03.11.2012 r. w 

świetlicy wiejskiej w Smreczynie spotkali się 

hodowcy gołębi pocztowych z rejonu 

międzyleskiego. Prezes Sekcji Międzylesie Janusz 

Bańkowski wraz z  Prezesem Oddziału Bystrzyca 

Kł. Krzysztofem Franasowiczem wręczyli trofea 

właścicielom najlepszych ptaków.  

 W tym roku mistrzem Sekcji Międzylesie 

oraz mistrzem Oddziału Bystrzyca Kł. okazał się 

Janusz Bańkowski. Jego gołębie zdobyły  ponad 

czterdzieści dyplomów i osiem pucharów. 

Redakcja przyłącza się do gratulacji ! 

 

REGULACJA NYSY KŁODZKIEJ c.d. 

Przy ujściu potoku Różanka trwają prace w 

zakresie regulacji rzeki Nysa Kłodzka pomiędzy 

miejscowościami Roztoki i Długopole Górne, 

której wykonawcą jest firma Skanska S.A. 

Obecnie zabezpieczane są brzegi rzeki, oraz 

poszerzane jest ujście koryta potoku Różanka. 

 

 

INFORMACJA DLA POTRZEBUJĄCYCH 

POMOCY 

W „Domku Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, 

gdzie PZU), w każdy wtorek o godzinie 18.00 

odbywają się spotkania Grupy Mityngowej AA 

„Wsparcie”, służącej pomocą osobom z 

problemem alkoholowym, a także członkom ich 

rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  I  ICH 

RODZIN 
W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 

w „Domku Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, 

gdzie PZU), pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje 

w punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione, a także członków rodzin osób 

uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

DNI PRZYJĘĆ  W   

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(ZAWSZE OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

19. listopada i  03. grudnia 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

ŻEBY  BYŁO  BEZPIECZNIEJ… 

W dniu 16 października br. w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Międzylesiu odbyło się 

spotkanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury RM 

z przedstawicielami policji z Kłodzka, 

komendantem Placówki SG z Kłodzka, 

burmistrzem, przewodniczącym RM, 

przewodniczącymi wszystkich Komisji RM, 

dyrektorami szkół, przewodniczącym GKRPA, 

pracownikami OPS i urzędu. 

Tematem spotkania była analiza stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 

zakresie przeciwdziałania zjawiskom narkomanii 

i nadużywania alkoholu na terenie miasta i 

gminy Międzylesie. 

W trakcie spotkania ustalono założenia i plany 

dotyczące poprawy bezpieczeństwa lokalnej 

społeczności. 

http://www.miedzylesie.pl/
http://www.miedzylesie.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_miedz&id_zal=9416&id_dok=647


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


