
 

 

 

 



ROZMOWA Z PIOTREM MARCHEWKĄ 

ETATOWYM CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

Został pan niedawno wybrany na radnego samorządu powiatowego z Komitetu 

Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej. Jak pan chce się 

realizować w radzie powiatu, mając na uwadze obietnice składane wyborcom ? 

Przede wszystkim jako radny  pracuję w dwóch komisjach tj., Komisji Rozwoju, 

Promocji i Turystyki oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury 

Drogowej. Poza tym w dniu 03 grudnia 2014r., Rada Powiatu Kłodzkiego wybrała mnie do 

pełnienia funkcji etatowego członka zarządu. To sprawia, że pracuje we wszystkich 

obszarach, którymi zajmuje się Starostwo Powiatowe w Kłodzku. 

Co skłoniło pana do zaangażowania się w działalność polityczną ? 

Nie angażuję się w działalność polityczną i nie należę do żadnej partii politycznej. 

Ideą tworzenia KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej była jego neutralność 

wobec wszystkich partii politycznych. W radzie powiatu Porozumienie SZK ma trzech swoich 

radnych, co pozwala na ukonstytuowanie się własnego klubu radnych, który będziemy w 

niedalekiej przyszłości tworzyć. 

Jakie stawiał sobie pan cele ubiegając się o mandat radnego powiatowego ? 

Celem podstawowym była praca na rzecz rozwoju samorządu gminnego, który w tym 

obszarze mógłby realizować powiat. Pragnę przypomnieć, że ostatnim radnym powiatowym 

był pan Marek Zwoliński, którego kadencja upłynęła w 2006 roku. Przez kolejne dwie 

kadencje nie mieliśmy swojego przedstawiciela w radzie. Uzyskanie mandatu radnego 

powiatowego pozwala na możliwość zwrócenia większej uwagi na problemy danej gminy i 

podejmowania określonych działań na rzecz społeczności lokalnej.  

Będąc radnym jest pan jednocześnie etatowym członkiem zarządu powiatu. Nad jakimi 

wydziałami sprawuje pan bezpośredni nadzór ?  

Bezpośredni nadzór, po zatwierdzeniu uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego zmiany 

regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku w  dniu 28.01.2015r., 

sprawuję nad Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, Wydziałem Rozwoju, 

Promocji, Kultury i Sportu, Zarządem Dróg Powiatowych, Powiatowym Urzędem Pracy, a 

także Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

Co pana zdaniem, jako radnego i członka zarządu, jest najważniejszym zadaniem do 

realizacji w bieżącej kadencji ? 

Głównym priorytetem w nowej kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego i zarządu są 

inwestycje drogowe oraz jak najlepsze wykorzystanie środków pomocowych  z Unii 

Europejskiej w partnerstwie ze wszystkimi gminami powiatu kłodzkiego. W wielu przypadkach 

to powiat będzie liderem i koordynatorem poszczególnych działań. Na ostatniej sesji w 

styczniu br. rada przyjęła również Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2020. W nim 

zostały umieszczone najważniejsze zadania priorytetowe, które Zarząd będzie realizował w 

najbliższej kadencji. 



Czy trudno jest brać odpowiedzialność za powiat, czyli za kilkadziesiąt tysięcy ludzi w 

nim mieszkających ? 

Nie jest na pewno łatwo. Dlatego z pełnym zaangażowaniem poświęcam się pracy na 

rzecz społeczności lokalnej i działalności zmierzającej do tego, aby mieszkańcom żyło się 

dobrze. Niestety nie wszystkie problemy można rozwiązać od razu. 

Czy zorientował się pan  już co jest największą bolączką naszego powiatu ? 

Największym problemem naszego powiatu, jak i całego samorządu powiatowego w 

Polsce, jest znikomy udział dochodów własnych jako jednostki, w porównaniu do zadań które 

wykonuje powiat. 

Co pan jako Piotr Marchewka chciałby zrobić dla naszego powiatu ? 

Tak jak wspomniałem wcześniej, pełniąc funkcję etatowego członka zarządu 

odpowiadam za realizację zadań powiatu w każdej dziedzinie jego działalności. Zatem jak 

najlepsze funkcjonowanie oświaty, ochrony zdrowia, jak najwięcej nowych miejsc pracy, 

inwestycji, czy dróg jest wyznacznikiem mojej pracy i całego zarządu. 

A co chciałby pan zrobić dla swojej gminy ? 

Inwestycje drogowe to najważniejszy obszar działań jaki sobie wyznaczam w obecnej 

kadencji. Wszyscy mamy świadomość, że ,,tutaj” jest wiele do zrobienia. Ale należy pamiętać, 

chociażby ze względu na bolączki o których wspominałem powyżej, że możliwości powiatu są 

ograniczone. Dlatego jako zarząd poszukujemy jak największej ilości środków zewnętrznych 

na remonty dróg, angażujemy w miarę możliwości środki własne oraz współpracujemy z  

burmistrzami i wójtami powiatu kłodzkiego,  przy wykonywaniu inwestycji na terenie 

poszczególnych gmin. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że w najbliższym czasie, dzięki 

pozyskanym środkom finansowym w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu 

i udziale własnym w wysokości 20%, będzie ogłoszony przetarg na wykonanie II etapu 

remontu drogi powiatowej w Jodłowie. W budżecie powiatu na rok 2015 zabezpieczone są 

także środki na udział własny, na kontynuację remontu drogi w Lesicy. Będzie on jednak 

uzależniony od pozyskania na ten cel dofinansowania z zewnątrz. 

Ważnym aspektem jest dla mnie również problem bezrobocia w gminie. Przy współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy będę chciał wspierać i aktywizować osoby bezrobotne z terenu 

gminy Międzylesie. 

Na koniec może kilka słów od siebie… 

Korzystając z okazji, chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim wyborcom za 

okazane mi zaufanie i oddane na mnie głosy w listopadowych wyborach samorządowych. 

Dziękuję także wszystkim osobom,    z którymi miałem przyjemność i okazję współpracować, 

pracując w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie. Teraz pozostaję do Państwa dyspozycji, 

chęci dalszej współpracy i zaangażowania w rozwój Gminy Międzylesie z perspektywy 

samorządu powiatowego. 

Dziękuję za rozmowę 



 

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU…  

…odbyła się 10 lutego br., a w proponowanym 

porządku  obrad znalazły się następujące 

projekty uchwał w sprawach : 

1/ określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 

na ekonomiczne usamodzielnienie. 

2/ określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od odpłatności 

jak również trybu ich pobierania. 

3/ zmiany opisu stałych obwodów 

głosowania utworzonych na terenie Gminy 

Międzylesie.  

4/ powołania Młodzieżowej Rady Miasta i 

Gminy Międzylesie.  

5/ wniosku o ujęcie w projekcie Programu 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-

2020 zadania inwestycyjnego polegającego 

na budowie drogi ekspresowej S8 na 

odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów. 

6/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

Szczegółowe informacje z przebiegu sesji 

znaleźć można na stronie internetowej 

gminy : www.miedzylesie.pl ˃ BIP ˃ 

zakładka Rada Miejska 

JAK OD WIELU JUŻ LAT… 

 

…tak i w tym roku, 2 lutego, odbyło się 

tradycyjne już spotkanie noworoczne 

organizowane przez burmistrza Tomasza 

Korczaka. Na jego zaproszenie przybyli do 

sali widowiskowej MGOK radni, zasłużeni 

dla miasta i gminy Międzylesie, sołtysi, 

kierownicy jednostek administracyjnych, 

międzyleskich zakładów pracy, oraz 

kierownicy referatów Urzędu Miasta i 

Gminy. 

 

Wśród zaproszonych gości dostrzec można 

było panią poseł Monikę Wielichowską, 

senatora Stanisława Jurcewicza, radnych 

sejmiku dolnośląskiego Zbigniewa 

Szczygła i Czesława Kręcichwosta, 

starostę kłodzkiego Macieja Awiżenia, a 

także etatowego członka zarządu powiatu 

Piotra Marchewkę. Byli również 

przedstawiciele policji, straży granicznej, 

oraz prasa. Po powitaniu przez panią 

dyrektor Teresę Sobierską, zebrani goście 

obejrzeli przygotowaną z niezwykłą 

starannością prezentację filmową o gminie 

Międzylesie, i jej niezaprzeczalnych 

sukcesach minionego roku, (wśród nich m. 

innymi wyjazd przedstawicieli wsi 

Goworów po  odebranie wyróżnienia 

ARGE do Szwajcarii). Zebrani obejrzeć 

także mogli ciekawie zrobioną impresję 

filmową o międzyleskim basenie. Oprawę 

artystyczną spotkania  zapewniły dzieci z 

Zespołu Szkół w Międzylesiu prowadzone 

przez panią Dorotę Bielecką oraz pana 

Ryszarda Pasternaka,  oraz panie z 

Akademii Ruchu z Goworowa. 

 Nie brakło okolicznościowych 

życzeń, do których dołączył się burmistrz 

Tomasz Korczak, dziękując  za rok 2014 i 

życząc pomyślności w 2015, wznosząc 

toast symboliczną lampką szampana. 

http://www.miedzylesie.pl/


Serdeczne podziękowania kierujemy do 

pani dyrektor Teresy Sobierskiej oraz 

pracowników MGOK, a także do pana 

Marka Glińskiego kierownika referatu 

organizacyjnego naszego urzędu, oraz pana 

Piotra Kensickiego kierownika basenu – 

autora wzmiankowanej wyżej prezentacji. 

Do zobaczenia w roku przyszłym ! 

MIĘDZYLESIANIE CHCĄ  

 

Informujemy, że za pośrednictwem 

gminy Międzylesie do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, Departamentu Dróg i 

Autostrad w Warszawie zostało przesłanych 

419 formularzy konsultacyjnych w sprawie 

ujęcia do projektu Programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 drogi 

ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – 

Kłodzko – Boboszów granica państwa.  

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie 

WIEŚ GOWORÓW 

LAUREATEM NAGRODY 

STAROSTY „ RÓŻA KŁODZKA 

2014” 

 

W piątek - 30.01.2015 r. w 

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 

odbyło się noworoczne spotkanie powiatu 

kłodzkiego, na którym wręczono nagrody 

starosty "Róża Kłodzka 2014". W 

tegorocznej edycji w 8 kategoriach do 

nagrody zgłoszonych zostało 35. 

kandydatów. Starosta Maciej Awiżeń oraz 

członkowie kapituły konkursu: Dariusz 

Kłonowski, Małgorzata Jędrzejewska-

Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Krzysztof 

Bolisęga, Jacek Kubicki, wręczyli 

nominowanym pamiątkowe dyplomy, a 

laureatom statuetki. 

Nagrodzeni: 

I. w kat. WYDARZENIE LUB 

PRODUKT PROMOCYJNY:  

(ex aequo) 

• Sołectwo Goworów – wyróżnienie w 

konkursie o Europejską Nagrodę Wsi w 

Vals w Szwajcarii ( nagrodę odbierała 

sołtys wsi Pani Wiesława Łysiak) 

• I Festiwal Marii Czubaszek w Polanicy-

Zdroju  

II. w kat. OSOBOWOŚĆ POWIATU: 

(ex aequo) • poseł RP Monika 

Wielichowska 

• prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus 

III. w kat.  GMINA: Gmina Miejska 

Nowa Ruda 

IV. w kat. PRACODAWCA: Hotel SPA 

Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju 

V. w kat. INWESTYCJA: Wieża 

widokowa w Suszynie 

VI. w kat. KULTURA: Miejski Ośrodek 

Kultury w Nowej Rudzie za organizację 

dorocznej imprezy „Bieguny Kultury” 

VII. w kat. SPORT: Polskie 

Stowarzyszenie Haidong Gumdo w 

Jaszkowej Dolnej 

VIII. w kat. SPOŁECZNIK: Jerzy Gara 

Zwycięzcom gratulujemy, a w 

szczególności mieszkańcom wsi 

GOWORÓW! Galeria zdjęć:  

http://klodzko.express-

miejski.pl/galeria/8458-18,roze-klodzka-

2015#roza-klodzka-2015 

SPOŁECZNIK  ROKU  

WYBRANY ! 

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika 

już po raz czwarty zorganizował galę 

„Społecznik Roku”, na której ogłoszono 

wyniki konkursu na społecznika roku 2014. 

Gala odbyła się 7 lutego w Hotelu Abis w 

http://klodzko.express-miejski.pl/galeria/8458-18,roze-klodzka-2015#roza-klodzka-2015
http://klodzko.express-miejski.pl/galeria/8458-18,roze-klodzka-2015#roza-klodzka-2015
http://klodzko.express-miejski.pl/galeria/8458-18,roze-klodzka-2015#roza-klodzka-2015


Bystrzycy Kł. W tym roku walka była 

naprawdę zacięta, ale społecznik mógł być 

tylko jeden. Z pośród 10. nominowanych 

zgłoszonych z 4. gmin Masywu Śnieżnika 15. 

osobowa komisja wybrała BOLESŁAWA 

BOMBĘ z Lądka Zdroju. Uroczego i jakże 

skromnego działacza, który w umiejętny 

sposób organizuje wolny czas seniorom z 

terenu całej gminy. To dzięki niemu powstał 

świetnie wyposażony teren rekreacyjny, gdzie 

odbywają się rozmaite wydarzenia jak np. 

grille czy lokalne rozgrywki w bule. To one 

integrują mieszkańców – zwłaszcza tych 

najstarszych i zachęcają do jeszcze większego 

zaangażowania w działalność społeczną.  

Z naszej gminy nominowani byli: pan 

Bogdan Zadorożny i zespół Oset z 

Goworowa. Gratulujemy wszystkim  

wspaniałego społecznego zaangażowania, 

dziękujemy za czas poświęcony na rzecz 

dobra wspólnego i życzymy dalszej owocnej 

pracy oraz  niegasnącego zapału do 

wspólnych  działań.  

NABÓR DO VI EDYCJI 

KONKURSU GREENEVO 

Ruszyła VI edycja konkursu 

GreenEvo - Akcelerator Zielonych 

Technologii 2015! 

Jest to program Ministerstwa 

Środowiska przygotowany z myślą o 

międzynarodowym transferze polskich, 

sprawdzonych, zielonych technologii 

wprost na rynki zagraniczne. Celem 

programu jest szerzenie globalnej myśli 

technicznej w trosce o tworzenie klimatu 

zrównoważonego rozwoju i budowanie 

zielonej gospodarki. 

Zadaniem programu GreenEvo – 

Akceleratora Zielonych Technologii jest 

pomoc przedsiębiorcom − oferującym 

technologie przynoszące znaczne korzyści 

dla ochrony środowiska oraz 

komercjalizującym sprawdzone 

rozwiązania − w poruszaniu się po rynkach 

międzynarodowych, a także wsparcie w 

przygotowaniu konkurencyjnej oferty 

technologicznej do transferu za granicę i 

pomoc w pozyskaniu zagranicznych 

partnerów. 

Laureaci konkursu GreenEvo 
uczestniczą w misjach gospodarczych na 

całym świecie, a Ministerstwo Środowiska 

zgodnie z pomocą de minimis zapewnia w 

100% finansowanie tychże wyjazdów. W 

poprzednich edycjach programu były to 

kraje, takie jak: Australia, Wietnam, 

Tajlandia, Rosja, Chiny, Ukraina, 

Azerbejdżan, Gruzja, Algieria, Chile, 

Mołdawia, Kazachstan, Indie, Niemcy, 

USA, Meksyk i wiele innych. Misje 

gospodarcze są przygotowywane m.in. 

we współpracy z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych oraz Ministerstwem 

Gospodarki. GreenEvo to także bezpłatne 

merytoryczne doradztwo oraz analiza 

kierunków rozwoju dla wyłonionych 

przedsiębiorstw. 

 

Jak pokazały poprzednie edycje, 

dla laureatów konkursu, program 

GreenEvo jest szansą na rozwój, 

zwiększenie sprzedaży i obecność na 

nowych rynkach zbytu. 

 

 

Więcej informacji można znaleźć 

na stronie<http://www.greenevo.gov.pl>; 

oraz na 

facebook'u https://pl-

pl.facebook.com/greenevoazt 

 

X  MIĘDZYLESKIE  

KOLĘDOWANIE 

 

Jubileuszowe, bo X Międzyleskie 

Kolędowanie, które odbyło się  24.01.2015 

r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu, miało charakter nie tylko 

świąteczny, ale i ponadregionalny, na 

którym wyśpiewano i wygrano  

najpiękniejsze polskie i czeskie kolędy i 

pastorałki. Kolędowanie było trzecim, a 

zarazem ostatnim etapem mikroprojektu: 

„Międzyleskie Tradycje  

Bożonarodzeniowe”, współfinansowanym 

ze środków Europejskiego Funduszu 

https://pl-pl.facebook.com/greenevoazt
https://pl-pl.facebook.com/greenevoazt


Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

państwa, za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis, w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007-2013 „Przekraczamy granice”. 

 

 
 

Szczególne czas, więc i rozpoczęcie 

wyjątkowe, z udziałem znamienitych 

gości. Cztery świece wigilijne zapalone 

zostały przez poseł na sejm RP  Monikę 

Wielichowską, starostę Kralik – Janę 

Ponocná, Burmistrza Tomasza Korczaka 

oraz ks.dziekana Jana Tracza 

We wspólnym kolędowaniu nie zabrakło 

śpiewających, grających i kolędujących. I 

tak, z naszych gminnych zespołów 

śpiewaczych dopisały zespoły z 

 Boboszowa, Długopola Górnego, 

Domaszkowa, Goworowa, Gajnika, 

Kamieńczyka, Lesicy i Niemojowa, 

Międzylesia, Różanki i Roztok oraz 

orkiestra dęta OSP z Międzylesia. Po raz 

pierwszy scena gościła szkolny  zespół 

wokalno-muzyczny  z Zespołu Szkół w 

Międzylesiu oraz dwa zespoły z Kralik: 

Žesťový soubor ZUŠ Králíky; Koledníci.   

Sala widowiskowa MGOK zdołała 

pomieścić 210 osób, w tym 40 z Czech. 

Dla uczestników biorących bezpośredni 

udział w kolędowaniu organizator 

zapewnił upominki w formie bombek 

okolicznościowych, kalendarzy, świec. 

Zapewniono również usługę cateringową. 

 

 

Kolędowanie, to również czas na ogłoszenie 

przez Burmistrza wyników rozstrzygniętego 

konkursu na „Najładniejszą choinkę 2014”. 

Nagrodzonych zostało 20 choinek i trzy szopki 

bożonarodzeniowe. I znowu ten sam problem, 

bo każda wyjątkowa, ale na „podium” stają 

zawsze trzy. I tak oto: 

I miejsce – wieś Roztoki – za przesył dobrych 

myśli podróżującym 

II miejsce wieś Damaszków – za świetlisty 

zawrót  głowy na rondzie 

III miejsce wieś Kamieńczyk – za wyjście z 

tradycją z ukrycia 

a pozostałe, również nagrodzone to: 

Długopole Górne – za powtarzalność; Dolnik –

 za dar matki ziemi; Gajnik – za gwiazdkę, 

która spadłaz nieba; Gniewoszów – za choinkę 

z czapką niewidką; Goworów – za aspiracje do 

kolejnejprestiżowej nagrody; Jaworek – za 

„niebycie” gorszym od świetlicy; Jodłów – za 

przyjęcie na siebieśniegu w nadmiarze; 

Lesica – za trwanie przy Maryi; Michałowice –

 za efekty po wizycie w SPA;Międzylesie – za 

dozgonną wierność; Nowa Wieś – za wierność 

dawnym strażakom; Pisary –  za trzy w 

jednym; Potoczek –  za powrót do 

zapomnianych cukierków sopelkowych; 

Różanka – za świąteczna urodę centrum wsi; 

Smreczyna – za uchronienie od zniszczenia; 

Szklarnia – za choinkę na BIS. 



 

Wieś Goworów, Różanka i Roztoki, kolejny 

już rok, urządzają w swoich centrach wsi 

przepiękną szopkę bożonarodzeniową. Żyjemy 

nadzieją, że będą one inspiracją dla innych 

sołectw. 

I jeszcze jeden moment wspólnego 

świętowania, zasługujący na 

uwagę….Otóż, wieloletni sołtys wsi 

Niemojów- Pani Natalia Nasielska, w 

miesiącu sierpniu br. obchodzić będzie 

piękny jubileusz 80-tej rocznicy urodzin. 

Zatem pamiętając, że to już niebawem, 

Burmistrz wręczył Pani Natalii  bukiet róż, 

przekazując najlepsze życzenia od 

wszystkich uczestników spotkania. 

Kolejne Kolędowanie za nami. Zapisujemy 

w pamięci dobre chwile i ….. szykujemy 

repertuar na kolejne w przyszłym roku. 

Wszystkim uczestnikom Kolędowania, 

organizatorom: pracownikom MGOK w 

Międzylesiu, pracownikom UMIG 

Międzylesie – za obecność i 

 zaangażowanie DZIĘKUJEMY. 

KONCERT „DŁUGOPOLAN” 

 W PIJALNI WÓD  

W DŁUGOPOLU ZDROJU 

W godzinach wieczornych, w dniu 

19 stycznia 2015 r. w pijalni wód w 

Długopolu Zdroju, zespół „Długopolanie” 

z Długopola Górnego, wystąpił z ponad 

godzinnym koncertem kolęd i pastorałek, 

„przeplatanymi” wierszami o tematyce 

bożonarodzeniowej.  

 

Przybyli na koncert goście, jeszcze 

raz mieli sposobność przenieść się w 

magiczny czas Bożego Narodzenia. 

POŻYTECZNA, WSPÓLNA 

ZABAWA 

 

 

W dniach 31.01.2015 r. oraz 

01.02.2015 r. strażacy OSP oraz Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza zorganizowali wspólny 

wyjazd do miejscowości Spalona na narty.  

Podczas pobytu zorganizowano przejazdy na 

nartach, deskach snowboardowych oraz 

sankach. Liczne konkurencje takie jak np. 

slalom z przeszkodami wzbogacony 

dyscyplinami pożarniczymi, dostarczyły wielu 

atrakcji oraz śmiechu. W imieniu dzieci, 

strażaków, opiekunów oraz rodziców 

dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 

do realizacji wyjazdu. 

 

 

 



NARCIARSTWO BIEGOWE  

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 

03.02.2015 r. na terenie gminy 

Międzylesie, zostały wyznaczone i 

przygotowane do korzystania trasy do 

narciarstwa biegowego w 

miejscowościach: 

 Jodłów – Schronisko ,,Ostoja” - 

turystyczne przejście graniczne Jodłów – 

Hermanice  

- Schronisko ,,Ostoja” - przełęcz pod 

,,Puchaczem” - szlak niebieski, żółty, 

droga nadleśnictwa – pętla pod 

,,Puchaczem”  

 Kamieńczyk – turystyczne przejście 

graniczne Kamieńczyk – Petrovice - 

,,Czerwony Strumień” - część szlaku 

zielonego 

 Smreczyna – pętla na ,,Trzech 

Dworkach”- poniżej rozwidlenia drogi w 

kierunku Pisar  

Na powyższych trasach zostały wykonane 

ślady pod ,,biegówki”, które w zależności 

od pokrywy śniegowej, będą 

systematycznie utrzymywane. 

Informujemy, że trasy narciarstwa 

biegowego zostały  ponownie ratrakowane. 

Dziękujemy za pomoc w utworzeniu tras 

panu S. Mądry ze Smreczyny i panu  

A. Strzelczyk z Kamieńczyka 

 

Uwaga! Trasa w kierunku przejścia 

granicznego Jodłów - Dolni Morava 

(szlak czerwony) z uwagi na wywóz 

drewna przez nadleśnictwo, jest 

nieczynna. Została utworzona nowa trasa 

w kierunku Trójmorskiego Wierchu - tzw. 

"Droga Kamienista"  

 

 

 

 

MGOK  ZAPRASZA 

 

 

  Dzięki uzyskanej dotacji ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis w 

ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

„Przekraczamy granice” MGOK w 

Międzylesiu od stycznia br. realizuje projekt 

„Trasngraniczne spotkania z kulturą”. 

           Projekt polega na organizacji imprez 

kulturalnych (warsztatów artystycznych, 

spotkań podróżniczych, pokazów filmowych), 

wspieraniu i promocji produktów lokalnych 

(kuchni regionalnej, rzemiosł regionalnych) 

oraz wspomaganiu działań podtrzymujących 

tożsamość i tradycje społeczności 

sąsiadujących z sobą.  

W ramach działań projektowych zapraszamy 

na następujące wydarzenia artystyczno-

kulturalne : 

Warsztaty artystyczne:  

warsztaty teatralne „Międzypokoleniowy  

świat teatru”  styczeń – marzec  br.  

warsztaty tańca  „Klub miłośników tańca” 

styczeń – marzec br. 

warsztaty tworzenia biżuterii  w dwóch 

grupach wiekowych – starsi – 07 i 16  

lutego br. , młodsi – 20 i 27 lutego br. 

warsztaty zdobienia jaj różnymi 

technikami - 20 marca br. 

warsztaty decoupage – 4,11,18   marca br. 

warsztaty bibułkarskie – 12,16,17 marca 

br. - nauka wykonywania kwiatów i 

stroików z bibuły i krepiny  

 

Warsztaty kulinarne : 

Carving – 26 marca br. 

Ozdabianie mazurków i bab – 25 marca br. 

Nauka dekorowania pierników – 23 marca 

br. 

 



Inne  

Spotkania Nordic Walking – 14, 28 luty, 

15,29  marca  br. 

Projekcja filmów w MGOK  w 

Domaszkowie i Międzylesiu dla dzieci i 

dorosłych –  

21, 22 lutego br. 

Spotkania  z podróżnikami -  20 luty, 5 

marca br. 

Osobliwości Wielkanocne  -  27 marca br. 

Zawody Nordic Walking – 29 marca br. 

Wystawa fotograficzna – 29 marca br. 

 

POEZJA KOBIECOŚCIĄ 

OKRASZONA… 

W miniony piątek 13 lutego 2015r. w 

urokliwej Sali restauracyjnej międzyleskiego 

zamku można było ustrowanych muzyką 

bawiącego przejazdem w Międzylesiu Davida 

Stepien alias Message Folk.  

 

Zimowy ponury wieczór to idealny 

czas na refleksję, jaką wywołać może tylko 

mariaż poezji i muzyki, a wiersze Lili, bardzo 

kobiece, subtelne, wyrażające wrażliwość i 

bogactwo natury autorki po raz kolejny urzekły 

słuchaczy.  Spotkanie poetki i muzyka oprócz 

piątkowej imprezy zaowocowało również 

dwiema piosenkami – wierszami, które 

muzycznie oprawił David i poniesie je ze sobą 

w świat ofiarując innym. 

Organizatorami spotkania byli: Biblioteka 

Publiczna M.i G.Międzylesie oraz zamek w 

Międzylesiu, który częstował gości napojami i 

ciastem. 

 

RAMACH PROJEKTU 

„TRANSGRANICZNE 

SPOTKANIA Z KULTURĄ” 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA PROJEKCJĘ FILMÓW : 

 

21.02.2015 MGOK Międzylesie  

Godz 16.00 film dla najmłodszych „Kraina 

Lodu” 

Godz 18.00 film dla starszych „Grawitacja” 

22.02 Dom Kultury Domaszków 

Godz.15.00 film dla najmłodszych „Kraina 

Lodu” 

Godz 17.00 film dla starszych „Grawitacja” 

Wstęp bezpłatny 

 

W RAMACH PROJEKTU 

„TRANSGRANICZNE 

SPOTKANIA Z KULTURĄ” 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA SPOTKANIA Z 

PODRÓZNIKIEM  

BOLESŁAWEM GRABOWSKIM 

 

20.02.2015 MGOK Międzylesie – temat  

Australia 

Godz 13.00 spotkanie dla młodzieży szkolnej 

Godz 17.00 spotkanie otwarte dla wszystkich 

05.03.2015 Dom Kultury Domaszków-temat  

Japonia 

Godz 11.00  spotkanie dla młodzieży szkolnej 

Godz 17.00 spotkanie otwarte dla wszystkich 



Wstęp bezpłatny 

Więcej informacji na stronach 

www.mgok.eu 

           Z radością informujemy, że Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu 

otrzymał dofinansowanie projektu na 

doposażenie w sprzęt z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

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 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

02.03.2015*16.03.2015  

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

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

Miejsko-Gminny  Ośrodek Kultury 

zaprasza na koncert w wykonaniu 

CHÓRU Z GÓR                                          

Z BYSTRZYCY    KŁODZKIEJ 

z okazji 

D N I A  K O B I E T 

SALA  WIDOWISKOWA  MGOK 

07 MARCA 2015R  GODZ. 17.00 

ZAPRASZAMY DO SŁODKIEJ 

KAWIARENKI(OD 16.00 DO 20.00) 

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

Z OSTATNIEJ CHWILI… 

* 17.02.2015 r. -  narada sołtysów z gminy 

Międzylesie prowadzona przez burmistrza 

Tomasza Korczaka. 

Przedstawione tematy: 

1. XVIII Spotkania Tradycji 

Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w tym 

roku odbędą się w dniu 21 marca 2015 r. 

od godz. 10.00 – w Hali Widowiskowo - 

Sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Szczytnej, przy ul. Kościelnej 6. 

Zgłoszenia uczestnictwa delegacji sołectw 

do:  

a) Powiatowego Zespołu Doradców w 

Kłodzku ul. Okrzei 6 (tel.74 8673801) do 

dnia 27.02.2015 r. 

b) do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie 

(tel. 748126327 wew. 27 –  A. Kulbaka) do 

13.03.2015 r. 

2. Kontrola gruntów rolnych 

dzierżawionych od gminy Międzylesie,  

przeprowadzana zostanie w okresie  od 1. 

kwietnia do 30 września 2015 r. 

http://www.mgok.eu/


3. KONKURS GRANTOWY – PAOW - 

nabór wniosków. 

3.1.Dziedziny wsparcia:  

Kultura, tradycja i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego 

Edukacja pozaszkolna, opieka i 

wychowanie 

Estetyka i wizerunek miejscowości 

 

3.2. Podmioty uprawnione do złożenia 

wniosku: 

Rady Sołeckie, 

Stowarzyszenia działające na rzecz 

lokalnych wspólnot mające siedzibę na 

terenie gminy, 

Parafie na terenie gminy. 

Wysokość wsparcia – do 400 zł. 

3.4. Terminy: 

a) termin składania wniosków: od 15 

marca do 15 kwietnia 2015 r., w 

sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy. 

b) termin rozstrzygnięcia wniosków – na 

bieżąco, w miarę spływania wniosków, aż 

do wyczerpania środków. 

c) termin realizacji projektu   

do 15 czerwca 2015 r.  

d) termin rozliczenia projektu – do 30 

czerwca 2015 r. 

3.5. Nie rozliczenie grantu w terminie, 

pozbawia możliwości przystąpienia do 

programu na najbliższe dwa lata. 

4. REGULAMIN KONKURSU  pn. 

„Jaki mój dom – taka moja gmina” 

4.1. Konkurs przeprowadzany jest w 

czterech kategoriach : 

a) certyfikowane gospodarstwo rolne 

b) certyfikowana posesja 

c) certyfikowana wspólnota mieszkaniowa 

d) certyfikowana miejscowość aktywna 

 4.2. Zgłoszenia do konkursu składać 

należy w dniach od 01 do 15  czerwca 

2015, w pok. nr 17 (II piętro) Urzędu 

Miasta i Gminy, Międzylesie plac 

Wolności 1, w godz. 7.15- 15.oo,  u sołtysa 

danego sołectwa, lub przesłać na adres 

urzędu.  

4.3. W kategorii : „Certyfikowana 

miejscowość aktywna” komisja 

konkursowa wyłania najaktywniejszą 

miejscowość biorąc pod uwagę :  

- ilość zgłoszeń z miejscowości  we 

wszystkich kategoriach do ilości 

budynków zamieszkałych; 

udział społeczności lokalnej w realizacji 

projektów w ramach PAOW,  w 

szczególności: 

uczestnictwo w konkursach : najładniejsza 

wiata przystankowa, zagospodarowanie 

centrum wsi, najładniejsza choinka, 

inicjatywy lokalne. 

4.4. Osoby, które zajęły w konkursie 2013 

i 2014 r. miejsce od I do III, w 

którejkolwiek kategorii, nie mogą brać 

udziału w konkursie w 2015 r. 

5. Realizacja zadań w ramach Funduszu 

Sołeckiego 2015 r. - terminy 

5.1. Uruchomienie środków  

       od 1 lipca 2015 r. 

 

5.2. Realizacja zadań i ostateczny termin 

rozliczenia – do 30 listopada 2015 r. 

6. Program - Odnowa Dolnośląskiej Wsi. 

6.1. W Programie Odnowy Dolnośląskiej 

Wsi uczestniczy 9 miejscowości z naszej 

gminy: Długopole Górne, Dolnik, 

Goworów, Jaworek, Nowa Wieś, 

Potoczek, Różanka, Roztoki, Smreczyna. 
W miejscowościach, gdzie strategia 

rozwoju wsi wymaga  znacznej zmiany, 

liderzy wsi wspólnie z grupami odnowy, 

przygotują pisemne propozycje. Spotkanie 

grup odnowy wsi wraz z moderatorem, 

zaplanowane zostało na dzień 27.03.2015 



r. na godz. 10.00. w UMiG Międzylesie, 

o czym liderzy wsi poinformowani 

zostali pisemnie.  

6.2. Sołectwa, które zamierzają przystąpić 

do Programu Odnowy Wsi w 

Województwie Dolnośląskim, winny 

podjąć stosowną uchwałę na zebraniu 

wiejskim oraz wyłonić grupę odnowy wsi 

z liderem na czele. W dalszej kolejności, 

wspólnie z grupą odnowy, opracowana 

zostanie strategia rozwoju miejscowości.  

7. Wspieranie projektów z Gminnego 

Funduszu Przeciwdziałania Narkomanii 

oraz Gminnego Funduszu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w roku 2015. 

7.1. Regulamin wspierania projektów 

realizowanych przy wsparciu środków z 

Gminnego Funduszu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, karta projektu oraz 

sprawozdanie z realizacji projektu ( 

regulamin  przekazany sołtysom) 

7.2. Regulamin wspierania projektów 

realizowanych przy wsparciu środków z 

Gminnego Funduszu Przeciwdziałania 

Narkomanii, karta projektu oraz 

sprawozdanie z realizacji projektu 

(regulamin  przekazany sołtysom) 
 

SPRAWY RÓŻNE 

* 9.02.2015 r. – pod egidą Stowarzyszenia 

Gmin Ziemi Kłodzkiej, odbyło się spotkanie 

właścicieli tartaków z przedstawicielami 

samorządu gminnego, powiatowego i 

wojewódzkiego, wraz z udziałem senatora 

Stanisława Jurcewicza, w sprawie tragicznej 

sytuacji w związku z zakupem surowca dla 

tartaków. 

Ustalono, że problem ten przedstawiony 

zostanie w Ministerstwie Ochrony Środowiska 

w Warszawie z udziałem: Tomasza Korczaka – 

prezesa Stowarzyszenia, Stanisława Longawy 

– wójta gminy Kłodzko, Piotra Marchewki – 

członka zarządu powiatu kłodzkiego, 

Zbigniewa Szczygła – radnego Sejmiku 

Wojewódzkiego, Tadeusza Farbotko i 

Bartłomieja Balcera – właścicieli tartaków 

oraz Bogdana Czemko – przedstawiciela 

Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu 

Drzewnego. 

Organizatorem spotkania był senator 

Sanisław Jurcewicz. 

 

* 13.02.2015 r. – naszą gminę odwiedził Jerzy 

Dudzik - Prezes Agencji Rozwoju 

Regionalnego „AGROREG” S.A. z Nowej 

Rudy. Omówiono propozycję współpracy 

gminy Międzylesie z agencją. Burmistrz wraz 

z prezesem obejrzeli powstającą nową 

inwestycję w Międzylesiu, której inwestorem 

jest firma NRT Polska sp. z o.o. 

 

* 16.02.2015 r. – odbyło się posiedzenie 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kłodzku. Na spotkaniu 

podsumowano rok 2014, w zakresie oceny 

zadań wykonywanych przez PUP, oraz 

racjonalności wydatkowanych środków 

Funduszu Pracy. Ustalono sposób podziału 

środków z Funduszu Pracy na rok 2015.  

W spotkaniu wziął udział burmistrz T. 

Korczak. 

 

* 17.02.2015 r. – burmistrz T. Korczak, gościł 

dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłodzku Krzysztofa Bolisęgę. Wspólnie 

odwiedzili powstający w Międzylesiu zakład 

firmy NRT Polska, gdzie podczas rozmowy z 

jej właścicielem, omówiono możliwość 

zatrudnienia i przeszkolenia pracowników. 

Właściciel nowo powstającego zakładu 

zadeklarował zatrudnienie ok. 50 osób. 

 

 

 

 



DOBRODUSZKI  

Z DOMASZKOWA OSIĄGNĘŁY 

WIELKI SUKCES !!! 

 

 
 

Sukcesem tym jest zdobycie I 

miejsca podczas Międzynarodowego 

Festiwalu Trzech Kultur (Polska, Czechy, 

Niemcy), który odbywał się 17 stycznia 

b.r. w Krzeszowie. Do duchowej stolicy 

Dolnego Śląska przybyło 14 grup, które 

zaprezentowały swoje programy jasełkowe 

i kolędnicze.  Dom Kultury, w którym 

odbywał się festiwal, wypełniły kolędy 

oraz pastorałki. W modlitewnym 

spotkaniu, ponad 150. uczestników 

spędziło niezapomniane chwile. Grupa 

domaszkowskich dzieci, działających jako 

zespół „Dobroduszki” również udała się do 

krzeszowskiego Domu Kultury, by tam 

uczestniczyć w przeglądzie grup 

kolędniczo - jasełkowych.   

 

 
 

 Występowaliśmy ok. godz. 12:00, a 

zaraz po jasełkowym występie w 

wypowiadanych przez oglądające nas 

osoby opiniach, usłyszeliśmy słowa: 

przecudnie, rewelacyjnie, profesjonalnie, 

fantastycznie, bezkonkurencyjnie. 

Cieszymy się z naszego wielkiego sukcesu. 

Usłyszał o nim cały świat, bowiem we 

wszystkich wiadomościach nadawanych 

przez TV Trwam, która jest odbierana na 

całym świecie, była obszerna relacja z 

Festiwalu Trzech Kultur. Rozsławiliśmy 

więc Domaszków w Krzeszowie, ale też na 

całą Polskę i zagranicę. Miło było usłyszeć 

i otrzymać aż tyle słów uznania i 

gratulacji. „Dobroduszki” do występu 

zostały przygotowane przez p. J. Kensicką. 

W występ zaangażowali się również 

rodzice dzieci przygotowując dla swoich 

pociech piękne stroje. Grupa rodziców w 

składzie: p. M. Jóźwiak, p. M. 

Serafinowicz, p. M Ptasiński i p. J. Leka 

pojechała z małymi aktorami do 

Krzeszowa, by pomóc w przebieraniu 

dzieci w stroje oraz by uwiecznić ich 

występ kamerą  i na zdjęciach.  

 Nazwę zespołu wymyśliliśmy 

szybko, na potrzeby tego właśnie festiwalu 

i na naszą dalszą działalność.  A dlaczego 

„DOBRODUSZKI” ? Bo wszystkie są  z 

domaszkowskiej parafii św. Mikołaja, 

który czynił wiele dobra i  uczył nas swoją 

postawą być dobrymi duszkami… Wkrótce 

nasze jasełka mają być emitowane przez 

TV Trwam. Warto się jeszcze 

pochwalić, że będąc w Krzeszowie 

mogliśmy zwiedzić przepiękną barokową 

bazylikę, która zachwyca bogactwem 

wnętrza i jakąś niewyrażalną 

niezwykłością.    

 Nie sposób nie wspomnieć o tym, 

co nas spotkało po powrocie do 

Domaszkowa. Otóż rodzice zwycięzców 

przygotowali nam wzruszające i 

niezapomniane powitanie. Był szampan dla 

dzieci, kolorowe sztuczne ognie i bukiet 

kwiatów ze słowami podziękowania dla 

opiekunki grupy. Bardzo dziękujemy za 

taki finał naszego szczęśliwego dnia. 

 Tegoroczne zimowe ferie 

rozpoczęły się dla dzieci, ale i dzięki ich 

sukcesowi również dla całego 

Domaszkowa i dla całej naszej gminy 

radośnie i wspaniale. 

 

 

 



CO SŁYCHAĆ W 

SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU W 

MIĘDZYLESIU ? 

 

Styczeń 2015 

 

„W KARNAWALE PIĘKNE BALE”. 

Taki właśnie bal zorganizowaliśmy 

naszym przedszkolakom dnia 09.01.2015r. 

w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu. Pomimo złych warunków 

atmosferycznych i awarii energii 

elektrycznej, BAL odbył się zgodnie z 

planem. Zawdzięczamy to wspaniałym 

rodzicom z OSP, którzy zorganizowali na 

ten czas agregat. Bardzo dziękujemy 

strażakom za zorganizowanie prądu na 

czas zabawy . Zabawę poprowadził 

zaproszony wodzirej. Tańcomi okrzykom 

radości nie było końca.  

 

 
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

O tym, że należy pomagać innym wiedzą 

najlepiej dzieci z grupy „WILCZKI”, które 

wystąpiły z programem artystycznym 

podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w MGOK-u.Dzieci 

zaprezentowały układ muzyczno - 

ruchowy pt. „Cztery żywioły”. 

 

 
 

Wizyta w Kralikach. 

Dnia 20.01.2015r. delegacja nauczycielek 

z Przedszkola w Międzylesiu odwiedziła 

Przedszkole w Kralikach (Czechy). Celem 

wizyty była obserwacja zajęć 

prowadzonych w przedszkolu czeskim. 

Wyciągnięte wnioski posłużą do 

wzbogacenia warsztatu pracy nauczycielek 

obu przedszkoli.    

 

 
 

 
 

 

 

 



LUTY  2015 

 

Dzień Babci i Dziadka 

 

Pierwszy tydzień lutego upłynął pod 

hasłem „ Świętujemy z Babcią i 

Dziadkiem”.Cztery grupy przedszkolne: 

„Misie”, „Pszczółki”, „Tygryski”, 

„Wilczki”, w dniach 05-06 luty 2015r. 

gościły swoje ukochane babcie i dziadków. 

Grupa „Delfinki” uroczystość 

przygotowała jeszcze przed feriami 

zimowymi. Dzieci recytowały wiersze, 

śpiewały piosenki i tańczyły. Grupa 

„Tygrysków” przygotowała inscenizację 

pt. „Smerfy”. Grupa „Wilczki” 

zaprezentowała muzyczną inscenizację 

„Cztery żywioły”. Grupa „Delfinki” i dwie 

grupy najmłodsze pokazały klasyczne 

programy w skład których weszły: 

wiersze,piosenki, tańce i krótkie 

inscenizacje ruchowe.Dla najmłodszych 

dzieci były to pierwsze w  życiu występy,  

przed tak  kochanym gronem zaproszonych 

gości. Wszystkie grupy włożyły w 

przygotowanie programów wiele serca. 

Obdarowani goście własnoręcznie 

wykonanymi przez dzieci prezentami, 

opuszczali przedszkole z uśmiechem na 

twarzy. 

 

 
Delfinki  

 
Wilczki  

 
Tygryski  

 
Pszczółki 

 
Misie 

 

 

 



Już niedługo będę w szkole  

 

Dnia 10.02.2015r. i 12.02.2015r.,w ramach 

współpracy z Zespołem Szkół w 

Międzylesiu dzieci z Samorządowego 

Przedszkola w Międzylesiu odwiedziły 

uczniów klas pierwszych. Przedszkolaki 

zwiedziły szkołę, usłyszały dzwonek 

szkolny, miały okazję zasiąść do szkolnej 

ławki i poczuć się przez chwilę jak 

pierwszoklasista. Nauczycielki pierwszych 

klas przygotowały atrakcyjne zajęcia dla 

przedszkolaków, „Tor przeszkód” na sali 

gimnastycznej oraz prace plastyczną, którą 

przedszkolaki wykonały razem z 

pierwszakami. Na zakończenie spotkania 

pierwszoklasiści zaśpiewali piękną 

piosenkę o bałwankach.  Po wizycie 

wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że w 

szkole nie ma miejsca na nudę. 

 

Warsztaty logopedyczne. 

 

Tradycją naszego przedszkola stało się 

organizowanie warsztatów 

logopedycznych przez logopedę Jolantę 

Lipińską. W roku bieżącym warsztaty takie 

odbyły się w dniu 12 lutego. Uczestnicy 

wykonywali praktyczne ćwiczenia 

narządów mowy ze swoimi dziećmi co 

pozwoliło zrozumieć praktyczną stronę 

udzielanych wskazówek. 

W pogodnej i radosnej atmosferze 

trwającej podczas  warsztatów,  rodzice 

zostali zapoznani  z formami ćwiczeń,które 

mogą wykorzystać w domu do pracy nad 

poprawą wymowy swoich dzieci. 

Uczestnicy warsztatów wychodzili 

zaopatrzeni w dodatkowe materiały 

zawierające ćwiczenia i zabawy do pracy 

w domu. Dziękujemy za udział w 

warsztatach życzymy konsekwentnej i 

owocnej pracy z dziećmi.  

 

 

Zapisy do Samorządowego Przedszkola 

w Międzylesiu 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu informuje, że od dnia 01 

marca 2015r. do dnia 31 marca 2015r. 

będą wydawane i przyjmowane wnioski o 

przyjęcie dziecka do przedszkola. Wnioski 

składają rodzice dzieci z rocznika 2012 (3 

latki), 2011 (4 latki), 2010 (5 latki).   

 

 

CO SŁYCHAĆ W ZESPOLE 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU? 

Bal Gimnazjalny 

6 lutego 2015r. trzecioklasiści gimnazjum 

bawili się na balu gimnazjalnym. Ten 

przedsmak studniówki rozpoczął się 

pięknie zatańczonym polonezem przy 

pełnym aplauzie rodziców. Pozostałą część 

wieczoru młodzież spędziła na tańcach, 

podczas których bawiono się kulturalnie 

przez kilka godzin. Życzymy im aby tak 

śpiewająco jak bal zaliczyli kwietniowe 

egzaminy. 

„Wspomnienia wierszem i piosenką” 

To tytuł montażu słowno – muzycznego 

poświęconego rocznicy pierwszej wywózki 

Polaków na Syberię i do Kazachstanu, 

który został przedstawiony w Zespole 

Szkół w Międzylesiu 10 lutego 2015r. 

Program został przygotowany przez 

młodzież i zespół „Międzylesianie”. Jak co 

roku zaprosiliśmy do szkoły 

zaprzyjaźnionych „Sybiraków” z 

niezawodną panią Marią Janczak. 

Spotkanie składało się z dwóch części. W 

pierwszej montaż słowno-muzyczny 

uświetniony utworami fortepianowymi w 

wykonaniu uczennic klasy III Patrycji 

Janczak, Emilii Rzeszutek i Klaudii Grzyb. 

W drugiej części pan Janusz Kobryń 

wygłosił prelekcję na temat Syberii i 



szukania polskich śladów w tym rejonie, 

uzupełnioną ciekawymi zdjęciami. 

Program przygotowany przez nauczycielki 

Irenę Trytek i Katarzynę Bardzińską-Neter 

wraz z dyrektorem szkoły hospitowała 

Pani Anna Wojtysiak – pracownik 

wydziału oświaty i wychowania z 

Kuratorium we Wrocławiu. Montaż został 

oceniony bardzo pozytywnie przez 

naszego gościa. 

Rada Młodzieżowa Miasta i Gminy 

Międzylesie 

10 lutego 2015r. przedstawiciele 

młodzieży wraz z opiekunami wzięli udział 

w sesji Rady Miejskiej Międzylesia, na 

której radni zatwierdzili powołanie Rady 

Młodzieżowej Miasta i Gminy 

Międzylesie. Młodzież po sesji spotkała się 

z panem burmistrzem, który przybliżył im 

cele i zadania Rady Młodzieżowej i 

zobowiązał do przygotowania wyborów, 

które odbędą się we wszystkich szkołach 

do końca czerwca bieżącego roku. 

Życzymy przyszłym radnym owocnej 

pracy i sprostania trudnym zadaniom. 

 

CUDOWNY ŚWIATCZARNEGO 

LĄDU – WYCIECZKA 

 DO WROCŁAWSKIEGO 

AFRYKARIUM 

 

 
 

6.02.2015 roku 47. uczniów z klas 

4-6 Samorządowej Szkoły Podstawowej z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie pod 

opieką V. Skotnickiej, H. Czerwik, A. 

Mendel, S. Kopeć wzięło udział w 

wycieczce edukacyjnej do Wrocławia.  

Najpierw zwiedzano Afrykarium i 

ZOO. Uczniowie mieli tu dużo atrakcji: 

bajecznie kolorowy wodny świat Morza 

Czerwonego, tunel z przepływającymi nad 

głową rekinami, żółwiami, płaszczkami, 

maleńkie pingwinki, hipopotamy, 

krokodyle. A wszystkie bezpiecznie 

oglądane przez szybę.  

Uczestnicy z zaangażowaniem 

łapali w akwariach na rękę malutkie rybki. 

W ZOO zwiedzano także: Odrarium, 

terrarium, motylarnię, akwarium. 

Podziwiano m. innymi: małpy, żyrafy, 

lamy, słonie. 

 

W drodze do wrocławskiego rynku 

rozpoznawano style budowli. W rynku 

zwiedzono: ratusz, Piwnice Świdnicką, 

pomnik hrabiego A. Fredry. Dużą 

przyjemność sprawiło uczniom 

odszukiwanie wrocławskich krasnali.  

Wszyscy wrócili z wycieczki 

bardzo zadowoleni. Zapamiętają na długo 

przepiękny świat Afrykarium. 

Organizatorem wycieczki była pani V. 

Skotnicka.  



FERIE ZIMOWE 2015  

W NASZEJ GMINIE 

 

Ferie zimowe to  wymarzony czas 

dla dzieci do wypoczynku i zabawy. Jak co 

roku MGOK w Międzylesiu i filia w 

Domaszkowie przygotowały  dla dzieci  

wiele różnorodnych zajęć. W projekcie 

wzięło udział 50.  dzieci z terenu miasta i 

gminy Międzylesie w wieku  6-12 lat. 

Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez 

względu na wiek i płeć każde z dzieci 

mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób 

miły oraz atrakcyjny spędzić ten  czas. 

Uczestnicy mieli  zapewnione II śniadanie, 

ciepłe i zimne napoje, owoce i zawsze 

znalazło się coś słodkiego. 

 
Podczas  zajęć plastycznych  

wykonano  kartki dla babć i dziadków, 

zwierzaki z masy solnej, bałwanki z ryżu i 

skarpet, figurki z origami, kwiaty i stroiki z 

bibuły i krepiny i ozdobiono własnoręcznie 

koszulki .Jak zawsze największym 

zainteresowaniem cieszyły się  zajęcia 

sportowe i warsztaty kulinarne podczas  

których dzieci zrobiły  galaretkowy deser, 

ciasto czekoladowe, ciasteczka  i poznały  

czym jest carving, czyli ozdabianie  z 

warzyw i owoców. Przestawienie 

krakowskiej grupy teatralnej „Atr-re  pt : 

„Rubinowy Książe” obejrzały  nie tylko 

dzieci z półkolonii ale także te które 

przyjechały do Międzylesia na zimowy 

wypoczynek . Podczas zajęć teatralnych 

przygotowanych przez I. Juraszek 

wykonano  maski i zrealizowano 

przedstawienie-zabawę o królu, królowej i 

ich dworze. Zima tego roku była  szczodra 

i  obficie sypnęła białym puchem, dzięki 

czemu  w parku ulepiono  bałwany, zamki 

i zwierzęta ze śniegu. Oczywiście, na 

koniec, nie mogło zabraknąć bitwy na 

śnieżki. Nie lada wyczynem dla niektórych  

było  wejście na wieżę zamku w 

Międzylesiu, z której dzieci  podziwiały  

zimową panoramę naszego miasta i okolic.  

Z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały 

też opowieści D. Bieniewskiej o zamku i 

jego Białej Damie. Na zaproszenie 

Nadleśnictwa Międzylesie uczestnicy 

półkolonii obejrzeli bardzo ciekawą 

wystawę fotograficzną   o tematyce 

przyrodniczej. Miłym akcentem na 

zakończenie półkolonii  były  drobne 

upominki za udział w zajęciach i 

konkursach.  

WROCŁAWIANIE  

W MIĘDZYLESIU – 

„DZIĘKUJEMY !” 
 

W okresie ferii zimowych Zespół 

Szkół w Międzylesiu gościł dzieci z 

Fundacji „Kierunek Przygoda” z 

Wrocławia. Podczas dwóch turnusów 

odpoczywało i poznawało nasza piękna 

ziemię Międzyleską prawie 150. zuchów i 

harcerzy. Dzięki zaangażowaniu 

Nadleśnictwa w Międzylesiu i Ochotniczej 

Straży Pożarnej harcerze uczestniczyli w 

zajęciach tropienia zwierząt i ćwiczeniach 

pożarniczych. W imieniu uczestników 

zimowiska kierownictwo fundacji  

dziękuje leśnikom, strażakom i 

pracownikom Zespołu Szkół w 

Międzylesiu za opiekę i uatrakcyjnienie 

pobytu w Międzylesiu 

 



ZA NAMI XXVIII IMPREZA 

MARSZOWO-BIEGOWA 

„MOJA DWUNASTKA” 

Kolejny jubileusz „Mojej 

Dwunastki” zbliża się milowymi krokami. 

Podczas jej ostatniego etapu, który odbył 

się w sobotę 7 lutego 2015 dziewięcioro 

uczestników dopisało do swojego licznika 

aktywności ruchowej kolejne metry 

marszu – głównie z kijami NW – lub 

biegu.  

 

 

Impreza swój początek i 

zakończenie miała w hallu międzyleskiego 

basenu. Natomiast 12. minutowa 

aktywność ruchowa miała miejsce na 

stadionie – zasypanym śniegiem  

i w fantastycznych warunkach 

atmosferycznych – słońce na lazurowym 

niebie w połączeniu  

z 5-cio stopniowym mrozem i zupełnie 

bezwietrznie. Intensywność wysiłku 

została spotęgowana poprzez miejscami 

zapadający się pod nogami śnieg, ale miało 

to swój niepowtarzalny urok. 

Dzisiejsi uczestnicy podczas 

zakończenia imprezy otrzymali Paszporty 

„Mojej Dwunastki” na sezon 2015. 

Liczymy, że spowodują one zwiększenie 

motywacji do regularnego uczestnictwa w 

imprezie oraz przyczynią się do 

systematycznych treningów marszowo-

biegowych. 

 

 

W sobotę dnia 07 marca 2015 w 

przededniu Święta Kobiet czekamy na 

wiernych oraz nowych uczestników i 

zapraszamy na wspólne marszo-bieganie 

dla zdrowia. Zapisy od 9.30 w hallu 

basenu. Start godz. 10.00. 

 

RÓŻNIE WIEDZIE SIĘ  

W TENISIE… 

 
 

*** 

W dniu 31.01.2015r rozegrano mecze 

tenisa stołowego V liga przegrała z 

Dzierżoniowem 10/0, a III liga przegrała z 

Jelczem 10/2. W dniu 01.02.2015 

rozegrano turniej tenisa stołowego 

m.łodzików. Zawodnicy w kolejności 

zajętych miejsc : 1. Krzysztof Sobota, 2. 

Kacper Bzowy, 3. Dominik Rzeszutek, 4. 

Mateusz Gackowski, 5. Bartosz Bzowy, 6. 

Sebastian Halczyk, 7. Dawid Dudek. Gra 

była zacięta i sprawiła młodym 

zawodnikom niemałą przyjemność ! 

Życzymy dalszych sukcesów ! 

 

 

17.01.2015 rozpoczęła się II runda rozgrywek tenisa stołowego Sudety przegrały w V lidze z 

Boguszowem-Gorce 10/6 a III liga przegrała z liderem Jelcz Laskowice 10/0 



Realizacja projektów w ramach funduszu sołeckiego 2014 r. 

Lp Sołectwo Termin 

złożenia 

wniosku 

Nazwa zadania Wydatki funduszu 

sołeckiego  

(zł) 

Wykonanie 

na  31 grudnia 

2014 r. ( zł.) 

1 Boboszów 30.09.2013  Rozbudowa placu festynowego 10.043,00  10.043,00 

 

2 Długopole Górne 24.09.2013 Poprawa warunków życia mieszkańców 

wsi Długopole Górne ( remont części 

drogi gminnej) 

23.906 ,00 23.905,74 

3 Dolnik 30.09.2013 Elewacja budynku świetlicy wiejskiej i 

doposażenie placu zabaw 
7.488,00  7.497,99 

4 Domaszków 30.09.2013 Poprawa warunków życia mieszkańców 

wsi Domaszków ( m.in. ogrodzenie 

boiska, wymiana okien w Przedszkolu- 

ostatni etap) 

25.473,00  25.465,28 

5 Gajnik 30.09.2013 Świetlica naszym ,,wizerunkiem" ( m.in. 

urządzenie sanitariatów) 
7.893,00 7.891,21 

6 Gniewoszów 30.09.2013 Utwardzenie placu rekreacyjnego i zakup 

pieca do świetlicy wiejskiej 
6.425,00 6.199,20 

7 Goworów 26.09.2013 Estetyka wsi i modernizacja placu zabaw  14.900,00 14.900,00 

8 Jaworek 30.09.2013 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, 

odwodnienie terenu 
7.640,00 7.630,72 

9 Jodłów 30.09.2013 Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej 6.527,00 6.527,00 

10 Kamieńczyk 30.09.2013 Założenie oświetlenia przy drodze (2 słupy 

oświetleniowe) – kolejny etap 
6.527,00 6.526,00 

11 Lesica 30.09.2013 Remont sanitariatu – I etap 6.097,00 6.097,00 

12 Michałowice 27.09.2013 Wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie 

terenu wokół świetlicy wiejskiej 
6.476,00 6.476,00 

13 Międzylesie 30.09.2013 „Piękne OSP mamy” – estetykę 

poprawiamy ( remont łazienki i 

sanitariatów; wykonanie nowego chodnika 

do budynku) 

25.473,00 25.473,00 

14 Nagodzice 23.09.2013 Nasza świetlica – etap I ( wykonanie 

instalacji wod.-kan. i zbiornika na 

nieczystości płynne 

9.335 zł 8.890 zł 

15 Niemojów 27.09.2013 Zakupienie traktorka ogrodowego  5.641,00 5.276,60 

16 Nowa Wieś 26.09.2013 Dokończenie remontu budynku po ,,OSP"; 

wyposażenie, zagospodarowanie terenu 
7.791,00 7.740,00 

17 Pisary 30.09.2013 Poprawa warunków funkcjonowania 

świetlicy wiejskiej ( zakup  stołów i 

krzeseł) 

8.399,00 8.345,00 

18 Potoczek 30.09.2013 Ciąg dalszy zagospodarowania cz. działki 

gminnej nr 117/1 w Potoczku na cele 

wspólnoty sołeckiej ( dalsza budowa 

wiaty) 

5.464,00 5.463,67 

19 Różanka 27.09.2013 Plac rekreacyjny – rozbudowa – kolejny 

etap. 
13.559,00 13,488,15  

20 Roztoki 30.09.2013 Modernizacja i doposażenie boiska 

sportowego wraz z zapleczem socjalnym  

( m.in. urządzenie sanitariatów) 

16.317,00 16.316,99 

21 Smreczyna 27.09.2013 Doposażenie świetlicy w Smreczynie 

(m.in. zakup krzeseł i stołów, wykaszarki) 
9.866,00 9.866,00 

22 Szklarnia 30.09.2013 Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja 

– 3-ci etap. 
9.739,00 9.739,00 

Ogółem 240.978,00 239.747,55 



Wykaz Sołtysów  wybranych w wyborach na kadencje 2014- 2018 

 

 

 

Lp. 
 

SOŁTYS 

 

 

WIEŚ 

1. MARIA  KASPEROWICZ 

 

BOBOSZÓW   31 

2. JAN    PITUS 

 

DŁUGOPOLE GÓRNE 144 

3. ANNA    GADZIŃSKA 

 

DOLNIK  6 

 

4. 

MIECZYSŁAW SZARŁOWSKI 

 

DOMASZKÓW 

ul. Polna  14 

5. OPALIŃSKI   ADAM 

 

GAJNIK   13 

6. ADAM   PROKOP 

 

GNIEWOSZÓW  10 

7. WIESŁAWA   ŁYSIAK 

 

GOWORÓW    94 

8. WŁADYSŁAW   SERAFIN 

 

JAWOREK   8 

9. AGNIESZKA   WROTNIEWSKA 

 

JODŁÓW   19 

10. EWA    DUŚ 

 

KAMIEŃCZYK  15 

11. ANDRZEJ   WOLNIACZYK 

 

LESICA   20 

12. JAN   PIETRAS 

 

MICHAŁOWICE  11 

13. MAŁGORZATA   BOJANOWSKA MIĘDZYLESIE 

ul. Kościelna   11 

14. NADZIEJA TYLK 

 

NAGODZICE  47 

15. DANUTA  PTASIŃSKA 

 

NIEMOJÓW  9 

16. GRAŻYNA   PANEK 

 

NOWA  WIEŚ  4 

17. ANNA  KAPITUŁKA 

 

PISARY   32 

18. KAZIMIERZ BIENIEK POTOCZEK   4 

19. BOŻENA      NOGA 

 

RÓŻANKA   58/2 

20. ZBIGNIEW  BORODZICZ ROZTOKI   43 

 

21. JANUSZ    BAŃKOWSKI 

 

SMRECZYNA     45 

22. BARBARA  MAŃKOWSKA 

 

SZKLARNIA   26 



Wykaz Kół Łowieckich działających na terenie 

Gminy Międzylesie 

 

  

Lp Adres Koła Łowieckiego Tel. 

kontaktowy 

ws. szkód 

łowieckich 

Osoba do kontaktu 

ws. szkód łowieckich 

Teren objęty zarządem Koła 

1. Koło Łowieckie 

,,Ostoja" 

Rynek 45/6 

50-116 Wrocław 

601851128 Stanisław Kuc Międzylesie, Smreczyna, Pisary, 

Boboszów, Kamieńczyk, 

Lesica, południowa część wsi: 

Dolnik i Różanka 

2. Koło Łowieckie 

,,Muflon" 

ul. Norwida 23 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

605030993 Andrzej Szczepański Nagodzice, Roztoki, 

Gniewoszów, Niemojów, Płn. 

część Różanki, Zach. część 

Długopola Górnego, poł. część 

Domaszkowa 

3. Koło Łowieckie 

,,Sylwan" 

ul. Karmelkowa 66 

52-319 Wrocław 

600700877 Stanisław Statkiewicz Pisary, Potoczek, Jodłów, 

Szklarnia, Goworów, poł. część 

Nowej Wsi 

4. Koło Łowieckie 

,,Lis" 

ul. Wojska Polskiego 17 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

661602642 Tomasz Cudzik zach. część Długopola Górnego, 

pół. Część Domaszkowa i 

Jaworka. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


