
 

 

 



ROZMOWA  Z  AGATĄ  ZIENTAL   

SKARBNIKIEM  GMINY  MIĘDZYLESIE 

 

Agata Ziental ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku ekonomia w 

specjalności zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza. Od grudnia 2014 roku jest skarbnikiem 

gminy Międzylesie. Wcześniej piastowała stanowisko głównej księgowej, a z międzyleskim urzędem 

związana jest zawodowo od roku 1996 

 

Wyjaśnijmy Czytelnikom „Informatora…” co należy  do kompetencji skarbnika ? 

 

Skarbnik gminy przygotowuje projekt budżetu gminy, nadzoruje i kontroluje jego realizację, oraz 

realizację budżetu jednostek organizacyjnych gminy, kontrasygnuje  czynności prawne powodujące powstanie 

zobowiązań pieniężnych, wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi; 

dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, prowadzi   

sprawozdawczość budżetową; przygotowuje okresowe analizy, sprawozdania i bieżące informacje o sytuacji 

finansowej gminy, odpowiada za całość gospodarki finansowej Urzędu Gminy. 

W ostatnim, gorącym przedwyborczym czasie, sporo się mówiło o stanie finansów gminy Międzylesie, więc 

moje kolejne pytanie dotyczy zadłużenia. Jakie jest zadłużenie gminy Międzylesie ?  

Poziom zadłużenia wynika z zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych  na 

finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej. Prognozowane zadłużenie gminy na koniec roku 2015 wyniesie 5 788 800 zł, co daje  

wskaźnik 25,54 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy. 

Kilku krytyków działań gminy próbuje budować wizję, że ta jest za bardzo zadłużona i grozi jej 

kataklizm. Czy finanse gminy są bezpieczne ? 

 Nasza gmina jest bezpieczna finansowo i żaden kataklizm jej nie grozi. Mieszkańcy mogą spać  spokojnie. 

Ale mimo zadłużenia – a może właśnie dzięki niemu – myślę tu o środkach na „wkład własny”, widać 

wiele zrealizowanych inwestycji. Ile wydaliśmy w ostatniej kadencji na inwestycje? 

W ostatniej kadencji przeznaczyliśmy na działalność inwestycyjną 14 mln 235 tys.zł. Wśród 

największych inwestycji należy wymienić budowę basenu-kąpieliska w Międzylesiu, budowę wodociągu 

Goworów-Michałowice-Gajnik, przebudowę ujęcia wody wraz z siecią wodociągową w Różance, 

modernizację obiektów sportowych, modernizację budynków Domu Kultury w Międzylesiu oraz w 

Domaszkowie, zakup trzech specjalistycznych samochodów strażackich. Ponadto corocznie realizowane są 

zadania z infrastruktury drogowej i oświetleniowej. 

I to wszystko z własnych środków, czy może gmina pozyskuje jakieś pieniądze z zewnątrz ? 

Oczywiście, że pozyskujemy środki zewnętrzne. Ne zrealizowane inwestycje w ostatniej kadencji 

pozyskaliśmy środki w kwocie 6 mln 040 tys. zł. Są to dofinansowania w wysokości od 20 % do 85% wartości 

inwestycji. 



Według fachowców budżet gminy może być rozwojowy lub konsumpcyjny. Słowem, albo będziemy 

inwestować, albo "przejadać" pieniądze. Jaki jest budżet na 2015 rok i ile w nim przeznaczono na 

inwestycje?  

W trakcie opracowywania projektu budżetu, staje się przed trudnymi wyborami, często należy podjąć 

decyzję, co jest ważniejsze: poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych, czy też 

zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych gminy. W roku 2015 zaplanowano inwestycje na kwotę 2 mln 230 tys. 

zł, co stanowi 10,75 % wydatków ogółem. Niewątpliwie wskaźnik inwestycji byłby znacznie wyższy, gdyby nie 

rosnąca z roku na rok decentralizacja państwa powodująca obciążanie gminy dodatkowymi zadaniami 

publicznymi bez zagwarantowania źródeł ich finansowania. Dotyczy to zwłaszcza tak istotnych dziedzin jak: 

oświata i wychowanie, pomoc społeczna... 

Część mieszkańców gminy Międzylesie to osoby niezamożne, często potrzebujące pomocy gminy. Czy 

gmina wyciąga do tych rodzin pomocną dłoń? Mam tu na myśli środki na pomoc społeczną.  Ile jest tych 

pieniędzy w budżecie na ten rok i jaki to jest udział we wszystkich wydatkach (bieżących) gminy? 

W budżecie na 2015 rok gmina zabezpieczyła na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 3 mln 

440 tys. zł, co stanowi 18 % wydatków bieżących. Wśród wspomnianych wyżej zadań można wymienić m. innymi 

: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą 

społeczną, zasiłki okresowe, stałe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe dla 

potrzebujących…Wielkość środków przeznaczonych na szeroko rozumianą – oczywiście zgodną z 

obowiązującymi przepisami - pomoc społeczną świadczy o tym, że gmina – jak pan mówi „wyciąga pomocną 

dłoń” do potrzebujących…  

Gmina ma  ustawowy obowiązek utrzymywać oświatę. Mamy 2 przedszkola, 2 szkoły podstawowe i 2 

gimnazja. Rząd ma przekazywać gminie pieniądze na ich utrzymanie. Czy tych środków od rządu jest 

wystarczająca ilość, czy gmina do oświaty musi dokładać swoje pieniądze i jakie to są kwoty? Czy 

najważniejsze potrzeby oświaty będą w tym roku zaspokojone? 

W budżecie gminy na rok 2015 zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie oświaty i 

edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7 mln 518 tys. zł, co stanowi 35 % wydatków ogółem. Wysokość 

planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej wynosi 4 mln 707 tys. W związku z tym, gmina 

rocznie dokłada środki własne w wysokości 2 811 tys. zł. 

Udział subwencji oświatowej w stosunku do wydatków ogółem przeznaczonych na oświatę i edukację opieki 

wychowawczej wynosi 62,61 %, czyli gmina dokłada 37,39 %. W budżecie zabezpieczono wszystkie niezbędne 

wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych.  

Czego pani życzy mieszkańcom gminy na nowy 2015 rok ? 

Wszystkim mieszkańcom gminy życzę szczęścia i zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, poczucia 

spełnienia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Niech rok 2015 będzie lepszym od  poprzedniego, a 

podejmowane decyzje będą trafne i mądre.  

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 



III SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 
 

W dniu 23 grudnia 2014 r. odbyła 

się III Sesja Rady Miejskiej Międzylesia. 

Zasadniczą częścią sesji było podjęcie 

uchwał w następujących sprawach : 

1/ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 

dla ZGKiM w Międzylesiu na rok 2015 

2/uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.  

3/przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Międzylesie 

4/ zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

5/wynagrodzenia burmistrza MiG 

Międzylesie  

6/uchylająca uchwałę w sprawie podatku 

rolnego 

7/nadania nazwy drodze wewnętrznej w 

mieście Międzylesie 

Przebieg sesji i wyniki głosowania znaleźć 

można na stronie www.Miedzylesie.pl ˃ 

zakładka BIP ˃ Rada Miejska 

"WIGILIA DLA SAMOTNYCH" 

 

Międzyleskim zwyczajem stała się 

"Wigilia dla samotnych", która w tym roku 

odbyła się po raz dwunasty w niedzielę 21 

grudnia w sali MGOK w Międzylesiu. W 

spotkaniu uczestniczyło 40 osób 

samotnych z  terenu gminy oraz burmistrz 

MiG, przewodniczący RM, księża z parafii 

oraz  ojciec Leon, kierownik OPS, 

dyrektor MGOK i przewodnicząca ZEiR. 

Spotkanie  rozpoczęli harcerze 

wniesieniem światełka Betlejemskiego, a 

po słowach powitania wszystkich przez 

burmistrza, ksiądz dziekan rozpoczął 

wspólną modlitwę i dzielenie się 

opłatkiem, któremu towarzyszyły i radość i 

łzy…       

 

Przy stołach zastawionych 

tradycyjnymi potrawami wigilijnymi 

przygotowanymi przez panie ze związku 

emerytów uczestnicy mogli wspólnie wraz 

z zespołem Międzylesianie kolędować.Na 

zakończenie każdy z uczestników otrzymał 

mały podarunek. Wigilia zorganizowana 

była wspólnie przez Związek Emerytów i 

Rencistów, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

MGOK, Urząd Miasta i Gminy oraz 

Parafię Międzylesie.  

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


NIECODZIENNY  KONCERT… 

W niedzielę 4 stycznia w kościele 

p.w Bożego Ciała w Międzylesiu odbył się 

koncert czeskiej muzyki świątecznej w 

wykonaniu orkiestry z Kralik i 

okolicznościowego zespołu śpiewaczego 

Mali i Więksi kolędnicy. pt: "Znam ja 

Kościółek". 

      

 Dziękujemy czeskim kolędnikom 

za wspaniały koncert, a licznie zebranym 

słuchaczom za udział i złożone datki na 

naprawę organów w  kościółkach czeskich 

sąsiadów. 

KOLĘDOWANIE W MGOK 

W dniu 06.01.2015 w MGOK odbyło się 

kolędowanie przygotowane przez  Zespół 

"Międzylesianie" oraz  Sołectwo 

Międzylesie. Występ uświetniły dzieci 

występujące na scenie , które przedstawiły 

inscenizację teatralną.  

 

CHÓR CANZONA ŚPIEWAŁ 

DLA MIĘDZYLESIAN 

11.01.2014 r. w sali MGOK 

wystąpił żeński chór „Canzona”  z 

 koncertem kolęd i pastorałek. Wykonane 

utwory poruszyły do głębi zebraną 

publiczność, stwarzając niezapomniane 

wrażenie...  Liczne brawa i prawdziwe, 

pozytywne emocje były potwierdzeniem 

cudownych przeżyć, których dostarczyły 

nam wspaniałe głosy pań z chóru.  

 

Składamy serdeczne podziękowania za ten 

piękny koncert wykonawczyniom i 

wszystkim, którzy na ten  koncert przybyli. 

 

OPŁATKOWE  SPOTKANIA  

STRAŻAKÓW… 
 

 10 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 

w Publicznym Gimnazjum Gminy 

Wiejskiej w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a 

odbyło się uroczyste noworoczne 

spotkanie opłatkowe zorganizowane przez 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 

Kłodzku. W uroczystości wzięli udział 

prezesi oraz naczelnicy jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

powiatu kłodzkiego, poseł na Sejm RP 

Monika Wielichowska, radny Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego Zbigniew 

Szczygieł, starosta Powiatu Kłodzkiego 

Maciej Awiżeń, Komendant Powiatowy 



Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku 

Janusz Chodorowski, ksiądz kapelan 

Zdzisław Wójtowicz, władze samorządu 

gminnego, komendanci powiatowi PSP 

oraz inni zaproszeni goście. 

 

 

*** 10 stycznia 2015 r. o godz. 

18.00 w świetlicy strażackiej OSP w 

Międzylesiu odbyło się spotkanie 

opłatkowe zorganizowane przez Zarząd 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Międzylesiu.  

 

 

Na uroczystość przybyli m. in.  

poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, 

senator RP Stanisław Jurcewicz, Z-ca 

Komendanta Powiatowej Straży 

Pożarnej w Kłodzku st. kpt. mgr Ryszard 

Lewandowski, burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie Tomasz Korczak, 

przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy 

Marcinek, ks. wikariusz Robert Krupa, 

oraz inni zaproszeni goście. Przybyłych na 

spotkanie gości przywitał prezes Zarządu 

Gminnego OSP Gminy Międzylesie 

Zdzisław Krutkiewicz życząc wszystkim  

satysfakcji z dobrze wypełnianych 

obowiązków, zdrowia, wszelkiej 

pomyślności.  

 

Zaproszeni goście w swoich 

wystąpieniach życzyli strażakom i ich 

rodzinom zarówno szczęścia osobistego, 

rodzinnego, jak i tego bardzo potrzebnego 

w strażackiej służbie. Uroczystość była 

okazją do złożenia wzajemnych życzeń 

świąteczno-noworocznych oraz 

tradycyjnego przełamania się opłatkiem. 

Oprawę wigilijną uroczystości uświetnił 

koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry 

Dętej OSP w Międzylesiu, chóru 

„Międzylesianie” oraz małego strażaka 

Mateusza Worosza który zaśpiewał 

pastorałkę.  

CHOINKA W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

Od kilku lat, na terenie 

miejscowości gminy Międzylesie, tuż 

przed samymi świętami Bożego 

Narodzenia, mieszkańcy wsi, w ramach 

corocznego konkursu organizowanego 

przez burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie, w najbardziej 

wyeksponowanym miejscu stawiają 

choinkę. 

Każda jest inna i na swój sposób piękna. 

Nawiązuje do tradycji i wierzeń. 

Niejednokrotnie choince towarzyszy 

szopka betlejemska ze Świętą Rodziną.  



Rozstrzygnięcie konkursu odbywa 

się podczas Międzyleskiego Kolędowania, 

które zaplanowane jest na 24 stycznia 2015 

r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

w Międzylesiu. W tym roku w konkursie 

wzięło udział łącznie 19 sołectw. 

 

Wszystkim zaangażowanym w 

,,ubieranie” choinki gratulujemy i 

dziękujemy za kolejne, pozytywne 

wrażenia. 

MGOK W MIĘDZYLESIU 

ZAKOŃCZYŁ PROJEKT 

„MIĘDZYLESIE – TWÓJ 

POMYSŁ NA KULTURĘ” 

W listopadzie, spotkaniem w 

bibliotece i promocją kalendarza oraz 

przygotowaniem raportu dla Narodowego 

Centrum Kultury, Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Międzylesiu zakończył 

realizację projektu „Międzylesie – Twój 

pomysł na kulturę”.  Poza inicjatywami, 

kalendarzem i pomysłami na dalsze 

działania, w ramach projektu powstał 

między innymi wirtualny spacer google po 

Ośrodku Kultury. 

Projekt mimo oficjalnego 

zakończenia będzie kontynuowany w 

szerokim zakresie, pozwalając 

zainteresowanym mieszkańcom i 

animatorom lokalnym spełniać swoje 

kulturalnie i społecznie pasje. Większość 

pomysłodawców wyraziła chęć kontynuacji 

rozpoczętych przez siebie działań. Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury chce sprostać 

tym oczekiwaniom.    

 Zdobywanie pozabudżetowych 

środków finansowych w ramach 

konkursów i programów grantowych mogą 

być na to szansą. W listopadzie MGOK 

złożył kolejny wniosek o dofinansowanie, 

tym razem „Transgranicznych spotkań z 

kulturą” do Funduszu Mikroprojektów 

w Euroregionie Glacensis w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej. Projekt ten zakłada 

kontynuację inicjatyw rozpoczętych w 

ramach zadania „Międzylesie – Twój 

pomysł na kulturę”, oraz realizację nowych 

(między innymi teatru 

międzypokoleniowego) we współpracy z 

czeskim sąsiadem. Również Fundacja 

Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych, która 

była partnerem Ośrodka Kultury w 

projekcie „Międzylesie – Twój pomysł na 

kulturę” zapowiada dalsze działania 

animacyjne i kulturalne w Międzylesiu.  W 

samym programie „Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne” zgodnie z 

regulaminem MGOK Międzylesie może 

brać udział dopiero w 2016 r.  Aby udać 

się w wirtualny spacer po ośrodku kultury 

należy wpisać w aplikacji gogle maps: 

MGOK Międzylesie (skrót: 

http://goo.gl/maps/ZLAvO). Zamieszczone 

tam zdjęcia przedstawiają wnętrze MGOK, 

oraz inicjatywy realizowane w ramach 

projektu „Międzylesie – Twój pomysł na 

kulturę”. Spacer został zaprojektowany 

przez Adama Opalińskiego, jednego z 

pomysłodawców inicjatyw. Ma on 

promować Ośrodek Kultury nie tylko w 

regionie, ale w całej Polsce i w sąsiednich 

Czechach.  

http://goo.gl/maps/ZLAvO


Zapraszamy do zwiedzania! 

Więcej informacji oraz film z przebiegu 

projektu znajdą Państwo na stronach: 

 www.mgok.eu, 

https://www.facebook.com/MiedzylesiePo

myslNaKulture   

MGOK Międzylesie 

 

WSZYSCY WEŹMY UDZIAŁ W 

KONSULTACJACH 

PUBLICZNYCH W SPRAWIE 

KONIECZNOŚCI BUDOWY S8 

WROCŁAW – KŁODZKO – 

BOBOSZÓW. 

 
Szanowni Państwo rozpoczęły się 

konsultacje publiczne – społeczne do 

projektu Programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014 – 2023. 

Konsultacje trwają do 30 stycznia 2015 

roku i prowadzi Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. 

Każdy może wziąć udział w konsultacjach, 

nie tylko samorządy oraz instytucje – także 

każdy z Państwa – jako osoba fizyczna. 

Uwagi można zgłaszać w następujący 

sposób: 

- Na dedykowanym formularzu przesyłając 

na adres e:mail  

: konsultacjepbdk@mir.gov.pl 

- Na dedykowanym formularzu przesyłając 

tradycyjną drogą pocztową na adres: 

Departament Dróg i Autostrad ul. 

Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa 

Obecnie ziemię kłodzką i ząbkowicką  z 

Wrocławiem łączy droga krajowa Nr 8, 

stanowiąca ciąg drogi ruchu 

międzynarodowego E-67, która na wielu 

odcinkach nie odpowiada warunkom 

technicznym wymaganym dla ruchu 

międzynarodowego. Wielkość ruchu na 

drodze kształtuje się znacznie powyżej 

średniej krajowej. Geometria DK Nr 8 na 

wielu odcinkach nie spełnia warunków 

widoczności  poziomej i pionowej, 

ograniczona jest przepustowość drogi, a 

brak płynności , brak możliwości 

wyprzedzania stwarza poważne zagrożenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 

pieszym. Nie jest także dostosowana do 

przenoszenia obciążeń o nacisku 115 

kN/oś. Droga krajowa Nr 8 na odcinku 

Wrocław - Kłodzko znajduje się w 

czołówce odcinków krytycznych na 

drogach krajowych w Polsce. Droga 

ekspresowa S8 powinna stać się 

elementem transportowej sieci , ponieważ 

stanowi znaczącą determinantę rozwoju 

społeczno , gospodarczego Dolnego 

Śląska. Przedłużenie drogi ekspresowej S5 

z Wrocławia na południe Polski  winny 

przekuć się w realizacje rządowe. Od tego 

zależy rozwój naszego Subregionu. Aby 

ludzie więcej nie ginęli w wypadkach, aby 

uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie, aby 

móc  w pełni wykorzystywać nasze cenne 

krajobrazy przyrodnicze, uzdrowiskowe, 

dziedzictwa narodowego, aby w pełni 

zagospodarować tereny w podstrefach 

ekonomicznych, aby skutecznie walczyć z 

bezrobociem, które jest jednym z 

najistotniejszych  problemów , proszę, 

dołączcie do mnie i samorządowców jako 

ważny społeczny  głos w sprawie budowy 

S8 Wrocław - Kłodzko - 

Boboszów.  Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy południowej części 

województwa dolnośląskiego z terenu 

powiatów : kłodzkiego, ząbkowickiego, 

dzierżoniowskiego i wrocławskiego -  

wypełnijcie i prześlijcie drogą email lub 

drogą pocztową  stosowną ankietę 

konsultacyjną. To proste, a jednocześnie 

bardzo ważne w czasie konsultacji 

publicznych do Programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014 - 2023. Szanowni 

Państwo, Mieszkańcy południowej części 

województwa dolnośląskiego z terenu 

powiatów : kłodzkiego, ząbkowickiego, 

dzierżoniowskiego i wrocławskiego -  

wypełnijcie i prześlijcie drogą email lub 

drogą pocztową  stosowną ankietę 

konsultacyjną. To proste, a jednocześnie 

bardzo ważne w czasie konsultacji 

publicznych do Programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014 - 2023. 

 

http://www.mgok.eu/
https://www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKulture
https://www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKulture
mailto:konsultacjepbdk@mir.gov.pl


 
Mikroprojekt „Międzyleskie Tradycje 

Bożonarodzeniowe” współfinansowany 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” 

 

TRANSGRANICZNE 

SPOTKANIA 

 Z KULTURĄ 

Miło nam poinformować  że projekt  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury| 

 w Międzylesiu „Transgraniczne spotkania 

z kulturą”  otrzymał dofinansowanie od  

Stowarzyszeniem Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis z/s w Kłodzku w 

ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -

2013 Projekt realizowany będzie od 

stycznia do marca br. Miejsce realizacji 

Dom Kultury w Międzylesiu i Filia w 

Domaszkowie. W ramach projektu zostaną 

przeprowadzone następujące inicjatywy: 

- wykłady i warsztaty Nordic Walking 

- warsztaty teatralne „Międzypokoleniowy 

świat teatru” 

- projekcje filmów  

- warsztaty tańca 

- warsztaty plastyczne – różne techniki 

zdobienia jaj, ozdabianie metodą 

decoupage przedmiotów z drewna, nauka 

wykonywania kwiatów i stroików z bibuły 

i krepiny 

- warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej 

- spotkania z podróżnikami 

- warsztaty kulinarne: carving, nauka 

zdobienia pierniczków, mazurków i bab 

wielkanocnych 

Ilość miejsc do udziału w 

warsztatach jest ograniczona , dlatego 

prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia. 

Więcej informacji  o projekcie można 

uzyskać w MGOK w Międzylesiu 

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) 

19.01.2015*02.02.2015*16.02.2015  

POMOC BEZPŁATNA ! 
 

III MIĘDZYGMINNY 

KONKURS ORTOGRAFICZNY  

O TYTUŁ 

„MIĘDZYGMINNEGO 

MISTRZA ORTOGRAFII” 

 07.01.2015 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się III Międzygminny 



Konkurs Ortograficzny kl. V- VI o tytuł 

„Międzygminnego Mistrza Ortografii”. W 

konkursie wzięły udział 3- osobowe drużyny 

uczniów (najlepszych w etapie szkolnym) z 

SSP w Domaszkowie, ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, z Zespołu Szkół w 

Wilkanowie oraz  z SSP w Międzylesiu. 

Uczestnicy rozwiązywali 5 zadań z różnymi 

trudnościami ortograficznymi. Poziom wiedzy 

ortograficznej uczniów był bardzo wysoki, a 

różnice punktowe między najlepszymi, 

niewielkie. 

 

Pierwsze miejsce i tytuł 

„Międzygminnego Mistrza Ortografii” zdobył 

Karol Mikołajczyk z Zespołu Szkół w 

Wilkanowie, II m. zajęła Natalia Stańczyk ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej, a miejsce III przypadło Roksanie 

Gil z Zespołu Szkół w Wilkanowie oraz 

Aleksandrze Knapik ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. W kategorii szkół 

I m. zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, II m. Zespół Szkół w 

Wilkanowie, III m. SSP w Międzylesiu, a 

miejsce IV Samorządowa Szkoła Podstawowa 

w Domaszkowie . Konkurs przygotowały 

Maria Wikiera i Małgorzata Dudkiewicz. 

 

NIEZWYKŁY CZAS ŚWIĄT, 

CZYLI RELACJA Z 

WYCIECZKI KLAS I – III   

Z ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO  

IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W 

DOMASZKOWIE DO FABRYKI 

BOMBEK 

 

 
 

12 grudnia 2014 roku uczniowie z klas 

I – III udali się wraz z opiekunami do Złotoryi, 

by zwiedzić tamtejszą Fabrykę Bombek i 

poznać wszystkie etapy powstawania tych 

niezwykłych choinkowych ozdób. Uczestnicy 

wycieczki mogli zobaczyć co dzieje się w 

dmuchalni, srebrzalni, lakierni, dekoratorni i 

pakowni, czyli jak od zwykłej szklanej rurki 

dochodzi się do kolorowej, szklanej kulki. 

Chyba najbardziej zachwycali wszystkich 

dekoratorzy bombek.  

 



To co tam widzieliśmy jest wprost 

niewyobrażalne... Urocze wzory, a jeden 

piękniejszy od drugiego i jaka bogata gama 

kolorowych brokatów, cekinów i innych 

błyskotek. Tego się nie da opisać, to trzeba 

zobaczyć na własne oczy.  

Bardzo dużą atrakcją był udział dzieci w 

warsztatach plastycznych, podczas których 

każdy mógł dać upust swojemu talentowi, 

wyobraźni i twórczej fantazji, dekorując aż 

trzy bombki. Własne wytwory dzieci zabrały 

na pamiątkę do domów, by w wigilijny 

wieczór zobaczyć je na swoich choinkach i 

wraz z bliskimi cieszyć się przeżyciami 

towarzyszącymi Świętom Bożego Narodzenia. 

 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 

 W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI  

W DOMASZKOWIE 

 

 
 

19 grudnia 2014r. w godz. 10:00 – 14:00 w 

domaszkowskim Domu Kultury miało miejsce 

wspólne kolędowanie uczniów, pracowników 

szkoły i rodziców. Spotkanie odbyło się z 

inicjatywy Rady Rodziców przy bardzo dużym 

zaangażowaniu jej członków, oraz osób 

działających w Radzie Sołeckiej.  

W udekorowanej świątecznie sali wszyscy 

mogli obejrzeć znakomite przedstawienie 

mikołajkowe wystawione przez uczniów klasy 

II, a następnie wysłuchać kolęd i pastorałek, 

które wyśpiewali kolejno uczniowie z 

wszystkich klas SP i gimnazjum.  

 

      

W przerwie uczestnicy spotkania mogli nabyć 

piękne stroiki, kartki i inne atrakcyjne ozdoby 

świąteczne wykonane na tą okoliczność przez 

uczniów Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego. Była też loteria fantowa, na 

którą atrakcyjne fanty przygotowała Rada 

Rodziców, która zadbała również o słodycze 

dla każdego.  Panie z Rady Sołeckiej 

zaangażowały się w przygotowanie wigilijnych 

potraw, które można było skosztować na 

miejscu i zakupić do domu. Barszczyk 

świąteczny ugotowały panie kucharki z 

przedszkola. Rodzice uczniów zatroszczyli się 

także by nie brakowało pysznego domowego 

ciasta.  

Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne 

kolędowanie. Wszyscy, mając do dyspozycji 

wyświetlane teksty kolęd (karaoke) ochotnie 

włączyli się w śpiew. Było dużo wzruszeń, ale 

i radości. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli 

jakikolwiek wkład w przygotowanie tego 

niezwykłego „wspólnego kolędowania”. 

 Bardzo gorąco dziękujemy Radzie 

Rodziców, Radzie Sołeckiej i Rodzicom za 

inicjatywę, zaangażowanie, życzliwość i 

pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

tego przedsięwzięcia. Dziękujemy też 

wszystkim po prostu za obecność i za to, że 

wszystkim mógł się udzielić świąteczny 

nastrój.  



ORKIESTROWA 

„DWUNASTKA” POLICZYŁA 

SIĘ Z CUKRZYCĄ 

W niedzielę 11 stycznia 2015 r.  

dwudziesta siódma już „Moja Dwunastka” 

odbyła się w ramach 23. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza 

marszowo - biegowa pod hasłem „Policz się z 

cukrzycą” zorganizowana została wspólnymi 

siłami MLKS Sudety, MGOK w Międzylesiu, 

oraz ludzi dobrej woli i zgromadziła na starcie 

24 uczestników. Po raz drugi  postanowiliśmy 

przybliżyć naszą inicjatywę lokalnej 

społeczności i spotkaliśmy się na skwerze 

przed Urzędem Miasta i Gminy Międzylesie, a 

trasa 12. minutowego testu marszowo-

biegowego wiodła traktami pieszymi 

międzyleskiego rynku.  

Przed startem pani doktor Agnieszka 

Murawa wygłosiła krótką pogadankę, 

dotyczącą niebezpieczeństw i powikłań 

związanych z cukrzycą, oraz działań 

profilaktycznych. Zarówno przed jak i po 

starcie wszyscy uczestnicy mogli zbadać 

poziom cukru we krwi. Otrzymali także ulotki 

edukacyjne wzbogacające ich wiedzę o 

cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, o znaczeniu 

właściwej diety oraz wpływie aktywności 

ruchowej na zdrowie. 

 

 

 

Punktualnie o 15.30 honorowy starter 

burmistrz Międzylesia „dwunastkowym” 

gongiem zaprosił wszystkich do startu, a po 

upływie 12 minut wydzwonił zakończenie 

sportowych zmagań. Na początku imprezy 

aura była bardziej jesienna, a zamieniła się w 

jej trakcie na typowo zimową. Atmosfera 

wśród uczestników była niezmiennie radosna i 

gorąca -  nasze comiesięczne spotkania 

ukierunkowane są na tą radość, oraz krok w 

kierunku poprawy zdrowia i samopoczucia. 

Każdy, kto staje na starcie i podejmuje 

dwunastominutowy wysiłek już jest 

zwycięzcą. 

 

 

 

Podczas ceremonii zakończenia 

imprezy burmistrz Międzylesia oraz prezes 

MLKS Sudety wręczyli każdemu uczestnikowi 

pamiątkowy Certyfikat, a komandor 

„Dwunastki” opaskę odblaskową, która 

noszona od zmroku do świtu i w warunkach 

pogorszonej widoczności poprawia 

bezpieczeństwo pieszego lub rowerzysty, 

sprawiając że staje się on lepiej widoczny.  

 

 

 

Kolejna „Moja Dwunastka”, na którą 

już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy, 

odbędzie się w sobotę 07 lutego 2015 o godz. 



10.00. Zapraszamy  od 9.30 do Biura 

Zawodów w hallu Basenu w Międzylesiu. 

 

23 FINAŁ WOŚP  

W MIEDZYLESIU 

11.375.81 zł… 

 

…to wynik  23 Finału WOŚP w 

Międzylesiu i Domaszkowie.  Tradycyjnie 

organizatorem akcji międzyleskiej był MGOK 

w Międzylesiu.  11 stycznia od 8 rano mimo 

śnieżnej i wietrznej pogody pierwsi 

wolontariusze wyruszyli na ulice Międzylesia.  

Przez cały dzień  17. wolontariuszy 

obdarowywało serduszkami wszystkich, którzy 

wrzucili choć grosik do puszki. O godzinie 

15.30 w rynku naszego miasta wystartował 

bieg „Policz się z cukrzycą”. Głównym celem 

biegu było zwrócenie uwagi na problem 

cukrzycy w Polsce i propagowanie zdrowego i  

aktywnego stylu życia. Przed biegiem  każdy 

chętny mógł zbadać swój  poziom cukru we 

krwi. W biegu uczestniczyło 25 osób.  O 

godzinie 17.00 w sali widowiskowej rozpoczął 

się koncert  „Międzylesie dla  WOŚP”, na 

którym wystąpiły największe międzyleskie 

gwiazdy. Było kolorowo, wesoło i muzycznie. 

 W trakcie koncertu licytowaliśmy 

gadżety WOŚP, oraz przedmioty ofiarowane 

przez międzylesian  na rzecz fundacji. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zagrali z nami 

tego dnia: wolontariuszom, którzy 

mimo bardzo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych i zmęczenia dzielnie 

przemierzali ulice, tym którzy ofiarowali 

przedmioty na licytację i tym którzy je 

wylicytowali, artystom którzy występowali 

podczas koncertu : dzieciom i młodzieży z 

Samorządowego Przedszkola i Zespołu Szkół 

w Międzylesiu, grupom tanecznym, hip-

hopowcom, rodzicom za ciasta do kawiarenki,  

nauczycielom za pomoc w działaniu sztabu, 

przygotowanie dzieci do występów i 

prowadzącym finałowy koncert.  

    O godz. 20.00 

połączyliśmy się z dobrymi aniołami poprzez 

"Światełko do nieba", czyli pokaz sztucznych 

ogni.      

     

 Domaszków także zagrał z Orkiestrą 

zasilając konto fundacji o kwotę 5017,18. W 

sumie oba sztaby przekazały dla najmłodszych 

i najstarszych 11.375,81 zł. Na fotorelację z 

23. Finału WOŚP zapraszamy na nasze strony : 

mgok.eu i  nasz profil na facebook.com  

  Do zobaczenia za rok ! 

 

DZIĘKUJĘ szef sztabu Agata Biernacka 

 

23 FINAŁ WOŚP  

W DOMASZKOWIE 
 

Po raz czwarty WOŚP zagrała w 

domaszkowskim  Domu Kultury. Zespół 

Szkolno - Przedszkolny wraz z Domem 

Dziecka, Ochotniczą Strażą Pożarną i 

Domem Kultury przygotował tę 

wyjątkową charytatywną akcję obfitującą 

w wiele atrakcji. 

 

Uczniowie-wolontariusze naszego 

gimnazjum: Amanda Serafinowicz, 

Paulina Antoszczyszyn, Przemek 

Chowaniak, Michał Kornaszewski i Daniel 

Mendel kwestowali od rana na rzecz 

WOŚP w Domaszkowie oraz Nowej Wsi. 

 W tym roku od godz. 16.00 ruszyły 

występy dzieci i młodzieży. Przedszkolaki, 

klasy I-VI, gimnazjaliści pod opieką 

nauczycieli przygotowali występy 

wokalne, taneczne oraz krótką inscenizację 

pt. ,,Mądrość drzew”. Wielką odkryciem 



wokalnym był Sebastian Szuba, który 

zaprezentował piosenki pt: ,,Do kołyski” 

oraz ,,Nadzieja”.  

Ciekawie i zabawnie prowadzona licytacja 

przez p. M. Pojasek i p. K. Jurczyka 

uatrakcyjniła  23 finał WOŚP. Podczas 

licytacji wielkim zainteresowaniem 

cieszyły się przepiękne koty  uszyte przez 

rodziców.  

 

 
 

Do pozostałych atrakcji należały: 

–kawiarenka, w której można było 

kupić ciasto podarowane przez rodziców, 

kawę, herbatę, napoje oraz nowość w tym 

roku - pyszne gofry z cukrem pudrem, 

– przejażdżki wozem strażackim. 

 

 
 

 

Zakończyliśmy 23 finał WOŚP 

wypuszczeniem ,,światełka do nieba”. W 

tym roku wyjątkowo pokazem sztucznych 

ogni. Było hucznie i kolorowo. Po 

podliczeniu wszystkich wpływów udało 

nam się zebrać rekordową kwotę:  

                 5017,18 zł.  
Bardzo dziękujemy wszystkim 

mieszkańcom Domaszkowa i okolic za 

hojność i  wsparcie idei Jurka Owsiaka. 

Szczególne podziękowania kierujemy do 

Zarządu Koła Łowieckiego ,,Lis” w 

Bystrzycy Kłodzkiej. 

Koordynator 23 finału WOŚP 

 w Domaszkowie 

 

FERIE W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

19.01.2015 – 02.02.2015 

Ferie w MGOK Międzylesie i Dom 

Kultury w Domaszkowie 

Zajęcia w czasie ferii odbywać się będą od 

19.01 do 30.01.2015r, w godz. od 9.00-13.00. 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat. 

Zapewniamy różnorodne zajęcia ,zabawy, gry  

i drugie śniadania.    

Dzienny koszt pobytu dziecka na półkoloniach 

zimowych wynosi  6zł. 

Rodzice korzystających  z pomocy OPS 

proszeni są o zgłaszanie dzieci w OPS.   

 

21.01.(środa ) o godz. 13.30 

zapraszamy do MGOK wszystkie 

dzieci     na przedstawienie pt :„Z 

Rubinowym księciem”   w 

wykonaniu artystów  teatru ART-

Re  z Krakowa  .Wstęp bezpłatny 

 

PRZEDSZKOLA W 

MIĘDZYLESIU ORAZ 

DOMASZKOWIE SĄ OTWARTE 

JAK W DNI POWSZEDNIE 
 

 



 


