
 

 

 
 

 

 

 

 



ROZMOWA  Z  JERZYM  MARCINKIEM 

PRZEWODNICZĄCYM  RADY  MIEJSKIEJ  MIĘDZYLESIA 

 

Powspominajmy. Co 21 lat temu legło u podstaw ubiegania się przez pana o mandat 

radnego naszej rady miejskiej ? 

 

W 1995 roku kończył się pewien etap w moim życiu. Zakończyłem pełnienie 

zawodowej służby wojskowej i przeszedłem na emeryturę. Powstał dylemat co dalej, co robić 

z nadmiarem wolnego czasu ? Zdecydowałem się spróbować  wziąć udział w pracach 

samorządu miejskiego. Muszę zaznaczyć, że o samorządzie nie miałem zielonego pojęcia ! 

Założyłem jednak komitet wyborczy, i z jego pomocą uzyskałem mandat radnego.  

Wchodząc do samorządu wnosiłem nie tylko  bagaż swoich przemyśleń, ale także 

„podpowiedzi”  części popierających mnie osób, dotyczących realizacji różnych haseł 

wyborczych, 

a szczególnie kogo należy zwolnić lub wymienić.  

Rzeczywistość okazała się bolesna, bowiem okazało się że samorząd to ciężka, 

odpowiedzialna, wymagająca ciągłej nauki  praca… 

 

Pełni pan istotne funkcje w międzyleskim samorządzie od wielu lat. Jak ocenia pan jego 

funkcjonowanie i możliwości 20 lat temu a dziś ? 

 

W ciągu tego czasu byłem członkiem zarządu miejskiego, zastępcą burmistrza 

i przewodniczącym rady. Samorząd gminny funkcjonuje od roku 1990. Pierwsza kadencja to 

tworzenie zasad ustrojowych i formułowanie ram funkcjonowania samorządu. Kiedy ja 

zaczynałem, to 

w dalszym ciągu krystalizowała się obecna forma zarządzania gminą. Wystarczy wspomnieć, 

że statut gminy był modyfikowany permanentnie, a powodem tego były działania władz 

centralnych, które nie mogły się zdecydować co ma należeć do kompetencji gminy i jej 

ustroju. Arbitralnie podejmowano decyzje o przydzielaniu zadań własnych, nie bacząc na 

możliwości i przydzielając środki na ich realizację w niewystarczającej najczęściej wysokości, 

a czasem – bo i takie sytuacje zdarzały się często – pozostawiano gminę z zadaniem ale bez 

środków… 

W latach 90-tych budżet gminy kształtował się na poziomie około 10 mln złotych i był 

o połowę niższy niż obecnie. Bardzo trudno było starać się o środki zewnętrzne na realizację 

zadań, których przybywało lawinowo. Tak było choćby z oświatą, którą w roku 1996 

„obdarzono” gminę. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna. Inny jest budżet gminy, środki 



zewnętrzne po wejściu do Unii Europejskiej są szeroko dostępne. Z możliwości tych gmina 

nasza hojnie korzysta, wykorzystując je na poprawę infrastruktury drogowej, budowę 

oczyszczalni, kanalizacji czy sieci wodociągowej. Również na remont i modernizację basenu 

kąpielowego.  

Jednak takie działania związane z pozyskiwaniem środków z UE mają skutki uboczne.  

W większości projekty realizowane z tej puli gmina musi wykonać z własnych środków lub 

zaciągając kredyty, a po realizacji czekać (nieraz latami !) na dofinansowanie. Takie 

działania mogą doprowadzić do nadmiernego zadłużania co jest niezwykle groźne dla 

samorządu. Dlatego też w 2011 roku burmistrz Tomasz Korczak wspólnie z radą mocno 

ograniczył ilość wniosków o dofinansowania, tym bardziej że zasady jego przyznawania są 

dużo bardziej niekorzystne dla beneficjentów. Należy dodać, iż do każdego wniosku gmina 

musi deklarować i gwarantować  udział własnych środków finansowych. W pierwszym okresie 

było to 10 – 15 %, dziś te relacje niekorzystnie się zmieniają. Średnio licząc można przyjąć że 

aktualnie jest to pół na pół. Dzięki tej decyzji gmina nie utraciła płynności finansowej, a jej 

zadłużenie kształtuje się na poziomie trzydziestu kilku procent. 

Którą kadencję wspomina pan z największym sentymentem  i dlaczego ?  

Największym sentymentem darzę swoją pierwszą kadencję, a to za sprawą kilku 

istotnych zdarzeń mających wpływ na  moje – i nie tylko zresztą – życie. Pierwsze to przejęcie 

przez gminę kierowania oświatą Zadanie ogromne i odpowiedzialne. W celu realizacji tego 

zadania rada miejska na wniosek burmistrza Feliksa Łukaszewicza  powołała mnie na 

stanowisko zastępcy burmistrza. Myślę, że nie zawiodłem w tym zakresie.  

Drugim, ale tu już „z gatunku” przeżyć traumatycznych była powódź z 7. lipca 1997 

roku, jaka dotknęła naszą gminę, a potem znaczny obszar kraju. Patrząc na ogrom zniszczeń i 

tragedię wielu ludzi naprawdę można było się załamać ! Do dziś noszę w sercu ogromny 

szacunek dla burmistrza Feliksa Łukaszewicza za jego kompetencje i umiejętność 

podejmowania decyzji mających na celu zminimalizowanie, a potem likwidację skutków 

powodzi. 

W najbliższych dniach „okrągły” jubileusz obchodzić będzie nasz „Informator…”. 

Ukaże się już jego 200. numer. Można uznać pana wraz z ówczesnym burmistrzem 

Feliksem Łukaszewiczem za pomysłodawców utworzenia naszej lokalnej gazetki… Jak 

pan dziś ocenia pomysł wydawania „Informatora…” ? 

To prawda, że na pomysł wydawania informatora wpadł burmistrz Feliks 

Łukaszewicz. W tym okresie dotarcie z informacją o działalności samorządu do większej ilości 

mieszkańców gminy było bardzo utrudnione. Nie było np.  – tak jak jest dziś – internetu. 

Dlatego też powołano zespół redakcyjny, który wydał pierwszy numer. W tym czasie nie 

ukazywał się on tak regularnie jak teraz, ale był. Informator jest ważną częścią polityki 

informacyjnej gminy, a jednocześnie stanowi pełną kronikę działalności społecznej wielu 

podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy. Wydawane roczniki „Informatora” stanowią 

doskonały tego przykład.  



Korzystając z okazji chciałbym pogratulować zespołowi redakcyjnemu kompetencji  

i determinacji w opracowywaniu i wydawaniu informatora. Życzę kolejnych dwustu 

numerów! 

I – na koniec, może kilka zdań od siebie… 

Praca w samorządzie pozwoliła mi na weryfikację koleżeństwa i przyjaźni wielu osób, 

co jest samo w sobie wartością dodaną. Ale – ponieważ zbliżamy się ku końcowi naszej 

rozmowy, muszę wspomnieć o ludziach z którymi współpracę ciągle uważam za zaszczyt i 

satysfakcję ! „Docierałem” się u boku Feliksa Łukaszewicza, wspierał mnie zawsze, także po 

dzień dzisiejszy, swą pomocą, radą i przyjaźnią burmistrz Jerzy Błażejewski, burmistrz 

Tomasz Korczak – z którym najdłużej bezpośrednio współpracuję stanowi dla mnie najlepszy 

przykład na to, jak można stać się samorządowcem z krwi i kości ! Wszystkim Im dziękuję za 

współpracę, ale szczególnie za przyjaźń i zaufanie jakim mnie obdarzają. Mam także 

przedziwne szczęście do Pań o imieniu  Aleksandra. Ola Kruk – dzisiejsza sekretarz gminy 

kierowała swego czasu  biurem rady miejskiej,  a Ola Nalborczyk robi to teraz. Praca 

kierującej tego typu biurem jest pracą ciężką i wymagającą systematyczności i umiejętności 

nawiązywania kontaktów z wieloma ludźmi, co obie Panie posiadły w sposób znakomity! 

Dziękuję Wam za życzliwość i pracowitość ! 

Dziękuję za rozmowę 

PS. Chociaż od naszego spotkania minęło już kilka dni, pozwoliłem sobie poprosić pana 

o post scriptum do naszej rozmowy po nocnych wydarzeniach 8 lipca… 

 

Dziękuję za to ponowne spotkanie ! Dzieją się wokół nas wydarzenia, które jakby 

klamrą spinają czas, o którym mówiliśmy. Bo – przypomnijmy – wspominałem powódź z 7 

lipca 1997 r. jako przeżycie szczególnie traumatyczne. A tu 8 lipca 2015 – czyli tylko dzień 

później niż rozpoczęła się powódź tysiąclecia,  przyroda zgotowała naszej gminie nowe 

nieznane dotąd nieszczęście! Ogrom zniszczeń jest zatrważający, i – jak przed wieloma laty, 

wielu ludzi zostało unieszczęśliwionych działaniem sił natury.  

Podjęte zostały wszelkie możliwe działania, by skutki huraganowego wiatru 

zminimalizować, 

 a ludziom pomóc. I tu muszę wrócić pamięcią do ostatnich wyborów.  Za swego rodzaju 

szczęście uznać należy że burmistrzem został wtedy Tomasz Korczak. Jak mało kto, potrafi on 

radzić sobie  

w sytuacjach ekstremalnych, podejmując szybko słuszne decyzje skutkujące właściwymi 

rozwiązaniami. Każdy, kto ma możliwość obserwowania go podczas takich zdarzeń powie to 

samo!  

 

 

 

 



KLĘSKA ŻYWIOŁOWA 

W GMINIE MIĘDZYLESIE                   

08.07.2015 r. 

 

 
 

We wczesnych godzinach rannych dnia               

8. lipca 2015 r. teren naszej gminy 

nawiedziły huraganowe wiatry, którym 

towarzyszył grad i nawalne opady deszczu, 

wyrządzając wielkie straty. Zniszczenia 

objęły 14 miejscowości: Boboszów, 

Dolnik, Goworów, Gajnik, Kamieńczyk, 

Michałowice, Międzylesie Nagodzice, 

Nowa Wieś, Potoczek, Pisary, Różanka, 

Szklarnia, Smreczyna. Straty powstały 

w zabudowaniach  mieszkalno –

gospodarczych, kościołach  i innych. 

Powołane przez burmistrza komisje 

pracują w terenie i wyceniają szacunkowo 

straty. Do dnia 14.07.2015 r.  wpłynęło do 

urzędu 70 wniosków rolników, dotyczące 

szkód w uprawach polowych w wyniku 

klęski, na pow. 460 ha z 11 wsi. Wnioski 

nadal spływają. Burmistrz zawnioskował 

do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie 

komisji do szacowania strat w uprawach 

polowych. Komisja zaczęła prace od 

poniedziałku tj. 13 lipca 2015 r.                 

 

INFORMACJA ! 

Wszystkie osoby poszkodowane w 

wyniku nawałnicy, proszę o zgłaszanie 

się do Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie: 

pokój nr 8 – w sprawach zniszczeń na 

nieruchomościach, tel. 74 8 126 327 wew. 

13 i 17, Pani Izabela Kuś, Pani Zuzanna 

Hładczuk 

pokój nr 17 – w sprawach zniszczeń 

polowych (we wniosku proszę podać 

dane adresowe, telefon, miejscowość 

położenia działki, nr działki, pow. strat 

w uprawach z podaniem gatunku) tel. 74 

8 126 327 wew. 14 i 27, Pani Wiesława 

Szyrszeń, Pani Ewa Siwek, Pan Dariusz 

Kosacz 

pokój nr 10 - przyjmowanie zgłoszeń 

dot. interwencji Ochotniczej Straży 

Pożarnej, tel. 74 8 126 327 wew. 28, Pani 

Monika Harasińska 

 

**************************** 
W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM 

NAWAŁNICY 

 W DNIU 8 LIPCA 2015 r.,  

GMINA PONIOSŁA OGROMNE 

STRATY.  

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ  

O UDZIELENIE WSPARCIA 

FINANSOWEGO NA  

REMONT DOMU SOCJALNEGO 

PRZY UL. LIPOWEJ 25  

W MIĘDZYLESIU 



PODAJEMY NR RACHUNKU 

BANKOWEGO: 

75 952310400100217620010001  

Z DOPISKIEM "POMAGAM - 

ODBUDUJMY DOM SOCJALNY" 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC  

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

PARAFIA MIĘDZYLESIE 

 

Kościół św. Marcina w Lesicy 

 

 
Kościół Bożego Ciała w Międzylesiu 

 

Dnia 08 lipca 2015r. w wyniku trąby 

powietrznej, jaka przeszła nad gminą 

Międzylesie uszkodzony został dach na 

kościele p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu. 

 

W związku z tym: 

tylko w niedzielę msze św. będą 

odprawiane w kościele parafialnym 

natomiast wszystkie msze w tygodniu 

odprawiana będą w kościele św. Barbary 

msza św. w sobotę o 17.00 w kościele św. 

Jana Pawła II. 

Jeżeli ktoś chciałby wspomóc odbudowę 

zniszczonej połaci dachowej prosimy 

o wpłaty na podane niżej konto parafii 

z dopiskiem "odbudowa dachu". 

  

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w.  Bożego Ciała w Międzylesiu 

 

nr konta:    

05 9523 1040 0107 7800 2001 0006 

  

Za wszystkie ofiary dziękujemy.  

***************** 
 PODZIĘKOWANIA 

 

W imieniu mieszkańców Gminy 

Międzylesie poszkodowanych na skutek 

nawałnicy, gradobicia oraz trąby 

powietrznej która przeszła nad terenem 

naszej gminy 8 lipca 2015 r. 

za współpracę, przychylność oraz okazane 

wsparcie w tych trudnych dla nas 

chwilach.  

 

Serdecznie dziękujemy: 
- st. bryg. Janowi Chodorowskiemu - 

Komendantowi Powiatowemu PSP 

w Kłodzku 

– mł. kpt. Jerzemu Adamów – Dowódcy 

JRG w Bystrzycy Kłodzkiej 

- mł. kpt. Piotrowi Budnikowi - Zastępcy 

dowódcy JRG w Bystrzycy Kłodzkiej  

oraz wszystkim podległym im 

pracownikom i funkcjonariuszom.Wyrazy 

uznania składamy także jednostkom 

ratunkowym delegowanym przez 

Komendanta Powiatowego PSP w 

Kłodzku: 

- JRG Kłodzko 

- JRG Bystrzyca Kłodzka 

Szczególne podziękowanie kierujemy dla 

wszystkich jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych biorących udział w usuwaniu 

skutków nawałnicy: OSP Lądek Zdrój, 

OSP Trzebieszowice, OSP Zabłocie, OSP 

Wilkanów, OSP Ścinawka Średnia, OSP 

Krosnowice, OSP Żelazno, OSP Polanica 



Zdrój, OSP Stary Waliszów, OSP Nowy 

Waliszów, OSP Szczytna, OSP Radków, 

OSP Międzylesie, OSP Goworów, OSP 

Długopole Górne, OSP Domaszków.  

ZUK Międzylesie, ZGKiM Międzylesie, 

MGOK Międzylesie, Sołectwa w Gminie 

Międzylesie, Koło emerytów i rencistów,  

z Międzylesia, Nadleśnictwo Międzylesie, 

firma „Usługi Leśne Pietrzyk”, Usługi 

Leśne Michał Duś, Zakład  Usług 

Leśnych Krzysztof Leki, energetyka 

TAURON, OPS Międzylesie oraz Wójtom, 

Burmistrzom, Staroście  Ziemi Kłodzkiej  i 

wszystkim mieszkańcom gminy 

Międzylesie ludziom dobrej woli , którym 

nie było obojętne nieszczęście innych 

współmieszkańców.  

 

SPOTKANIE  

Z WICEMINISTREM 

ADMINISTRACJI  

I CYFRYZACJI  

W MIĘDZYLESIU 

12.07.2015 o godz. 12.00 w Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie odbyło się 

spotkanie burmistrza Tomasza Korczaka  

i przewodniczącego Rady Miejskiej 

Jerzego Marcinka z wiceministrem w 

Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 

Stanisławem Huskowskim. W spotkaniu 

wzięli również udział posłanka Monika 

Wielichowska, senator Stanisław 

Jurcewicz, starosta Powiatu Kłodzkiego 

Maciej Awiżeń, oraz  Piotr Marchewka 

etatowy członek zarządu powiatu, ks. 

dziekan Jan Tracz i Komendant Miejsko-

Gminnego ZOSP. RP w Międzylesiu Artur 

Mendel. 

 

 Rozmowy dotyczyły rozmiaru zniszczeń 

jakich dokonała trąba powietrzna w gminie 

Międzylesie, oraz oczekiwanej przez 

gminę pomocy w likwidacji skutków 

nawałnicy. 

 

SPOTKANIE  Z MINISTREM  

KULTURY I DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO  
 

11.07.2015 burmistrz Międzylesia Tomasz 

Korczak spotkał się z panią minister 

kultury i dziedzictwa narodowego 

Małgorzatą Omilanowską. Burmistrz 

przedstawił materiały fotograficzne  

zniszczeń kościołów w Międzylesiu, 

Nowej Wsi, Lesicy, Goworowie i Szklarni 

podczas nawałnicy 8.07.2015r. która 

nawiedziła gminę Międzylesie. Pani 

minister poinformowała że nie dysponuje 

środkami na odbudowę zniszczeń, ale 

zobowiązała się interweniować u pani 

premier Ewy Kopacz, aby uruchomiła 

środki  na odbudowę zabytków. 

 

WIZYTA U WOJEWODY 

 
14.07.2015 r. burmistrz Tomasz Korczak 

wraz z senatorem Stanisławem 

Jurcewiczem spotkali się z wojewodą 

dolnośląskim Tomaszem Smolarzem. 

Celem spotkania było przedstawienie 

trudnej sytuacji w gminie Międzylesie po 

przejściu nawałnicy w dniu 08.07.2015 r. 

Burmistrz przedstawił  protokoły 

powstałych na skutek kataklizmu 

zniszczeń. Wojewoda zapewnił, że 

przekaże  środki na wypłatę zasiłków dla 

osób fizycznych do 6000,00 zł . 



ZASIŁKI CELOWE 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że w związku ze 

szkodami poczynionymi przez trąbę 

powietrzną, ulewne deszcze i gradobicie, 

które miały miejsce w dniu 8 lipca 2015r. 

na terenie gminy Międzylesie, wypłacane 

są zasiłki celowe w kwocie do 6 tys. zł.  

Zasady udzielania pomocy finansowej dla 

osób lub rodzin poszkodowanych: 

1. Pomoc udzielana jest w formie 

zasiłku celowego przyznanego na 

zasadach określonych w art.40 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej przez 

kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej, który działa                   

z upoważnienia burmistrza.  

2. Pomoc przyznawana jest 

niezależnie od osiąganych 

dochodów. 

3. Pomoc przeznaczona jest na remont 

budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego, który został 

zniszczony lub uszkodzony w 

wyniku zdarzeń atmosferycznych w 

dniu 8 lipca 2015 r. 

4. Pomoc przyznawana jest rodzinom 

lub osobom samotnie 

gospodarującym, które w dniu 

wystąpienia zdarzenia 

klęskowego prowadziły 

gospodarstwo domowe w danym 

budynku lub lokalu 

mieszkalnym. 

5. Jeżeli w uszkodzonym budynku lub 

lokalu mieszkalnym, gospodarstwo 

domowe nie było prowadzone w 

dniu zdarzenia , nie zachodzą 

przesłanki do przyznania pomocy. 

6. Pomoc ta nie przysługuje na remont 

budynków czy lokali innych niż 

mieszkalne, np. budynki w 

budowie, domy rekreacyjne czy 

letniskowe, budynki i zabudowania 

gospodarcze, komórki, garaże. 

7. Pomoc udzielana jest na wniosek 

osoby uprawnionej, przy czym 

należy udokumentować prawo do 

zamieszkiwanego lokalu 

przedstawiając akt własności, 

umowę najmu, wynajmu itp.  

8. Pomoc przyznawana jest 

niezależnie od odszkodowania 

przysługującego z tytułu 

ubezpieczenia budynku lub lokalu 

mieszkalnego od skutków klęsk 

żywiołowych. 

9. Pomoc może zostać przyznana na 

remont wyłącznie jednego lokalu 

lub budynku mieszkalnego. 

10. Osoby, które otrzymają pomoc z 

tutejszego ośrodka zobowiązane są 

do przedstawienia faktur i 

rachunków potwierdzających 

poniesienie wydatków związanych 

z remontem budynku lub lokalu 

mieszkalnego dokonanych z kwoty 

przyznanego zasiłku. 

11. W przypadku, gdy osoba 

uprawniona nie rozliczy 

poniesionych wydatków jak w 

pkt.9, albo przeznaczy pomoc na 

wydatki niezgodne z celem na jaki 

została ona udzielona, zasiłek 

podlega zwrotowi na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej.

   

W celu uzyskania pomocy, należy zgłosić 

się do tutejszego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu (dworzec PKP) 

w godzinach od 7.15 do 15.15. Informacje 

można również uzyskać pod numerem 

telefonu   74 8148764 lub 74 8126638. 

 

AZBEST NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Gmina Międzylesie, realizuje 

ogólnokrajowy Program Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,  

i prowadzi działania mające na celu 

stopniowe usuwanie wyrobów 

zawierających azbest na swoim terenie. 

 



 Działamy na podstawie ,,Programu 

Usuwania Azbestu oraz Wyrobów 

Zawierających Azbest na terenie Gminy 

Międzylesie”, który został przyjęty 

uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej  

w Międzylesiu z dnia 5 lutego 2008r. 

 

W roku 2013 został on aktualizowany 

i wzbogacony o inwentaryzację wyrobów 

zawierających azbest, znajdujących się na 

terenie gminy (przyjęty uchwałą Nr 

XXXIV/188/2013 Rady Miejskiej  

w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2013r.) 

Łączna powierzchnia wyrobów 

zawierających azbest wynosi 217.416 m
2 

z czego 64% to pokrycia dachowe z płyty 

cementowo-azbestowej falistej, a 36% to 

płyty płaskie. Spisanych zostało 781 

pokryć dachowych obiektów 

budowlanych. 

W latach 2012-2014 przystąpiliśmy do 

utylizacji wzmiankowanych wyżej 

wyrobów zawierających azbest. Ogólnie 

zostało unieszkodliwionych 7.838 m
2
  

pokryć dachowych z 40 obiektów 

budowlanych, na łączną kwotę 63.065,87 

zł. Możliwe to było dzięki dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, który dotował to 

przedsięwzięcie w ponad 80% kosztów. 

Dlatego też cały ciężar zobowiązań 

finansowych związanych z utylizacją 

został przeniesiony na gminę. Beneficjenci 

nie musieli płacić ani za ściągnięcie 

eternitu, ani też również za zabranie go 

z podwórka. Wszystko wykonywały firmy 

wyłonione w zapytaniach ofertowych, 

które organizowane były zgodnie  

z wymogami prawnymi. Dzięki temu 

mieliśmy pewność, że odpady zostaną 

fachowo zabezpieczone, zabrane  

i umieszczone w miejscach dla tego 

przeznaczonych. W chwili obecnej 

czekamy na rozstrzygnięcia z WFOŚIGW 

dotyczące ewentualnej pomocy w dalszej 

realizacji programu. 

PRACE PRZY BUDYNKU OSP 

W DŁUGOPOLU GÓRNYM 

 

W czerwcu br. naczelnik OSP  

w Długopolu Górnym  - Bronisław 

Kwolik, poczynił kolejne działania przy 

obiekcie remizy, tym razem polegające na 

wyrównaniu murawy i odpowiednim 

odprowadzeniu wód z nieruchomości. Tak 

więc teren „wygładzony”, trawa zasiana, 

a ułożone korytka betonowe przy drodze 

powiatowej zabezpieczą budynek przed 

napływem wody. 

 

UROCZYSTE OTWARCIE 

NOWEGO BUDYNKU REMIZY 

- ROKYTNICE V ORLICKYCH 

HORACH W REP. CZESKIEJ 

W dniu 04.06.2015 r. w mieście Rokytnice 

v Orlickych horach w Rep. Czeskiej 

dokonano uroczystego otwarcia nowego 

budynku remizy straży pożarnej 

wybudowanego w ramach projektu: 

„Modernizacja integrowanego 

ochronnego systemu Orlickich  

i Bystrzyckich gór w związku  

z podpisaniem umowy z Schengen” 



 

dofinansowanego z Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007 – 2013, w partnerstwie z Gminą 

Międzylesie. W ceremonii brali także 

udział zaproszeni członkowie z jednostek 

OSP Międzylesie i Goworów. 

 

130-LECIE  ISTNIENIA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W LICHKOVIE 

 

Członkowie jednostek OSP z Międzylesia  

i Domaszkowa oraz Burmistrza Miasta  

i Gminy Międzylesie w dniu 27.06.2015 r. 

wzięli udział w uroczystych obchodach 

130-lecia istnienia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Lichkovie. 

 

 
 

DODATKOWE ŚRODKI 

 NA REMONTY DRÓG 

POWIATOWYCH  W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 
24 czerwca br. na V Sesji Rady 

Powiatu Kłodzkiego została podjęta 

uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu 

na rok 2015, do którego zostały 

wprowadzone m.in. dodatkowe zadania w 

zakresie remontów dróg i mostów na 

terenie gminy Międzylesie. Jak informuje 

Piotr Marchewka – etatowy członek 

zarządu powiatu kłodzkiego, w 2015 

roku zostanie wykonana nowa 

nawierzchnia na odcinku ponad 300 mb od 

ul. B. Chrobrego w Międzylesiu w 

kierunku Dolnika, w Domaszkowie na 

łącznej długości 440 mb, przez centrum 

miejscowości w miejscach gdzie są 

największe nierówności, oraz koło 

cmentarza na wysokości skrzyżowania  

z drogą krajową nr 33. Zostanie również 

ułożona nowa nawierzchnia na moście 

pomiędzy Długopolem Górnym  

a Domaszkowem. Koszt tych remontów to 

ponad 300 tys. zł. Dodatkowo zostały  

w budżecie zabezpieczone środki 

finansowe na wykonanie dokumentacji 

technicznej remontu mostu w Roztokach 

(koło p/ Koczergo). Jej wykonanie to 

szacowany koszt 32 tys. zł. Sam remont 

planowany jest na rok 2016. 

 



INFORMACJA  

O PRZYSTĄPIENIU GMINY DO 

OPRACOWANIA PLANU 

GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje mieszkańców o przystąpieniu 

Gminy do opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN). 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

do udziału w opracowywaniu PGN-u, min. 

przedsiębiorstwa, instytucje, wspólnoty, 

spółdzielnie mieszkaniowe oraz 

mieszkańców do udziału w planowanych 

spotkaniach, na których zainteresowani 

winni znać odpowiedź na pytania: 

- czy planowane jest przeprowadzenie 

inwestycji zmierzających do ograniczenia 

niskiej emisji w budynkach, oświetleniu 

lub transporcie w latach 2015 – 2020? 

- czy przewidują korzystanie z dotacji? 

Na stronie zamieszczono ankiety, które 

należy wypełnić i złożyć w sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac 

Wolności 1, 57-530 Międzylesie  

w sekretariacie, pokój nr 7 II piętro lub 

przesłać pocztą tradycyjną. 

Ankiety do pobrania ze strony 

www.miedzylesie.pl Ostateczny termin 

składania wypełnionych ankiet, które 

uwzględnione zostaną w PGN upływa dnia 

30.07.2015 r. 

Konsultacje w sprawie wypełniania 

ankiety będzie udzielać Dolnośląska 

Agencja Energii i Środowiska w dni 

robocze godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 

15.00 do 16.00 pod telefonem 71-326-13-

43 lub drogą e-mailową pod adresem 

cieplej@cieplej.pl do dnia 30.07.2015 r. 

Do projektów związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji można zaliczyć: wymianę 

źródła ciepła, termomodernizację 

budynków, montaż instalacji OZE i inne 

podobne działania mające na celu 

ograniczenie zużycia energii w budynkach, 

oświetleniu lub transporcie. 

Zainteresowanych proszę o przesłanie 

informacji do urzędu najpóźniej 

do 30.07.2015 r. celem zamieszczenia  

w PGN. W piśmie należy podać co 

najmniej następujące informacje: 

- data planowanej inwestycji, 

- krótki opis planowanych działań, 

- koszty inwestycyjne, 

- planowany efekt energetyczny  

i ekologiczny (dane z audytu 

energetycznego), 

- planowane źródła finansowania. 

Brak ankiety lub powyższych danych 

spowoduje, że nie będzie można ubiegać 

się o dotacje w ramach RPO. Nie jest 

wykluczone , że nieujęcie inwestycji  

w PGN-nie spowoduje trudności  

w pozyskiwaniu środków dotacyjnych  

z innych programów. 

Informacji udziela Referat Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i 

Gminy Międzylesie: inspektor Franciszek 

Łuszczki pok. Nr 22 tel. 74 8 126 327 

wew. 14; kierownik Wiesława Szyrszeń, 

inspektor Ewa Siwek, pok. Nr 17, tel. 74 

8 126 327 wew. 14. 

Międzylesie, dnia 09.07.2015 r. 

ZMIANA STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ 

I  KIERUNKÓW 

ZAGOSPODOAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 
30 czerwca br. Rada Miejska  

w Międzylesiu podjęła uchwałę nr 

IX/35/2015 w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany studium 

http://www.miedzylesie.pl/


uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Międzylesie. Obowiązujące 

Studium uchwalone zostało 15 lat temu, tj. 

11.07.2000 r.  

Na przestrzeni tego okresu zmianie uległa 

sytuacja geopolityczna i gospodarcza 

kraju. Polska stała się członkiem UE,  

w związku z czym otworzyły się nowe 

możliwości mogące wpłynąć korzystnie na 

rozwój i funkcjonowanie naszej gminy.  

W pewnym zakresie zmieniły się 

uwarunkowania wynikające z relacji  

z otoczeniem, prawem własności 

nieruchomości. Zmianie uległy również 

wskaźniki statystyczne charakteryzujące 

sferę społeczną, gospodarczą, 

infrastrukturalną.  

 

Dotychczasowe ustalenia Studium uznano 

za nieaktualne i ograniczające możliwości 

rozwoju miasta i gminy, wymagające 

zmiany, w szczególności w zakresie: 

 uwzględnienia potrzeb 

mieszkańców zgłaszanych we 

wnioskach o zmianę planu, 

dotyczących głównie rozwoju 

terenów inwestycyjnych 

usługowych oraz mieszkaniowych  

i rekreacyjnych. 

 dostosowania ustaleń Studium  do 

obowiązujących przepisów prawa, 

szczególnie z zakresu jego regulacji 

poprzez dostosowanie studium do 

wymogów ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 199 ze zm.) oraz 

obowiązujących przepisów 

odrębnych, głównie w zakresie 

regulacji ochrony środowiska, 

ochrony zabytków, prawa 

wodnego, górniczego 

i geologicznego. 

 

Zmianie ulegnie część tekstowa i graficzna 

studium, uwzględniając zasady określone 

w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii 

rozwoju i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. Obszar 

opracowania zawierać się będzie 

w granicach administracyjnych Miasta 

i Gminy Międzylesie 

  

Zakres niezbędnych zmian studium jest na 

tyle szeroki, że obowiązujące studium 

uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Międzylesie wymaga wymiany na 

nowe studium w całości.  

 

W studium uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające 

w szczególności z:  

1) dotychczasowego przeznaczenia, 

zagospodarowania i uzbrojenia terenu;  

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów 

jego ochrony;  

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej 

i leśnej przestrzeni produkcyjnej,  

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) stanu dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  

5) warunków i jakości życia mieszkańców, 

w tym ochrony ich zdrowia;  

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej 

mienia;  

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;  

8) stanu prawnego gruntów;  

9) występowania obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych;  

10) występowania obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych;  

11) występowania udokumentowanych 

złóż kopalin, zasobów wód podziemnych  

oraz udokumentowanych kompleksów 

podziemnego składowania dwutlenku 

węgla;  

12) występowania terenów górniczych 

wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych;  

13) stanu systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-



ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami;  

14) zadań służących realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych;  

15) wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpowodziowej.  

  

W studium określa się w szczególności:  

1) kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów;  

2) kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów, w tym tereny wyłączone spod 

zabudowy;  

3) obszary oraz zasady ochrony 

środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego 

i uzdrowisk;  

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  

5) kierunki rozwoju systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej;  

6) obszary, na których rozmieszczone będą 

inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym;  

7) obszary, na których rozmieszczone będą 

inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 

planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, 

o których mowa w art. 48 ust. 1;  

8) obszary, dla których obowiązkowe jest 

sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, także 

obszary rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400 m
2
 oraz obszary przestrzeni 

publicznej;  

9) obszary, dla których gmina zamierza 

sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym 

obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne;  

10) kierunki i zasady kształtowania 

rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;  

11) obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych;  

12) obiekty lub obszary, dla których 

wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny;  

13) obszary pomników zagłady i ich stref 

ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności 

gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów 

byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. 

U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.7);  

14) obszary wymagające przekształceń, 

rehabilitacji lub rekultywacji;  

15) granice terenów zamkniętych i ich stref 

ochronnych;  

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu 

lokalnym, w zależności od uwarunkowań 

i potrzeb zagospodarowania występujących 

w gminie. 

 

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

 
…odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 r., 

a podjęto na niej  uchwały w następujących 

sprawach: 

 

1/ zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2014 r.  

2/ absolutorium dla burmistrza MiG 

Międzylesie za rok 2014.  

3/ przystąpienia gminy do porozumienia 

w/s przygotowania projektu „Singletrack” 

Glacensis,  

4/ zmian w  budżecie gminy na 2015 r.  

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków  

    zagospodarowania przestrzennego  

6/ określenia przystanku komunikacyjnego 

w miejscowości Szklarnia, 

7/ ustalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla   

uczniów z terenu gminy Międzylesie. 

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego   



   obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących zajęcia  

o różnym wymiarze godzin oraz 

nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych 

przez gminę Międzylesie, zasad udzielenia 

i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych,  

 wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.  

9/ powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników, 

10/ ustalenia regulaminu głosowania  

w wyborach ławników do Sądu 

Rejonowego w Kłodzku. 

11/ rozpatrzenia wezwania mieszkanki 

gminy do usunięcia naruszenia prawa. 

Zainteresowanych przebiegiem sesji  

i pełną dokumentacją związaną  

z podjętymi uchwałami zapraszamy na 

stronę oficjalną gminy : www.miedzylesie.pl 

zakładka BIP, a w niej Rada Miejska. 

 

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ 

RADY MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE 

24 czerwca 2015 r., o godz. 12.00 

w Zespole Szkół w Międzylesiu 

Młodzieżowa Rada MiG Międzylesie, 

zwołana na wniosek burmistrza MiG 

Międzylesie odbyła swoją I sesję 

inauguracyjną. Sesja przebiegła pod 

znakiem wyborów organów Młodzieżowej 

Rady. Obecnych było 10 radnych, (pełen 

skład) wybranych przez swoich 

rówieśników w wyborach do 

Młodzieżowej Rady w dniu 8 czerwca 

2015 r.  

 

Burmistrz, który przewodniczył 

obradom aż do wyboru Przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady przeprowadził 

uroczyste ślubowanie, a w dalszej części 

sesji, młodzi radni przystąpili do wyborów 

prezydium w składzie: przewodniczący: 

Małgorzata Grajnert, wiceprzewodniczący: 

Bartosz Polański i Kasper Pierzga, 

sekretarz: Weronika Worosz.  

FESTIWAL GĘSINĄ 

PACHNĄCY… 

 

4.06.2015 r. w zabytkowym Parku 

Zdrojowym w Kudowie Zdroju, w Teatrze 

Pod Blachą, odbył się III Ogólnopolski 

Festiwal Kulinarny pn. Gęsina nie tylko na 

św. Marcina, pod honorowym patronatem 

wicewojewody Dolnośląskiego oraz 

starosty powiatu kłodzkiego.                                                                                                                       

Organizatorem imprezy był Dolnośląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu oraz burmistrz Kudowy Zdroju. 

Udział w konkursie wzięło 6 zespołów 

kulinarnych: KGW, restauracje z powiatu 

ząbkowickiego i kłodzkiego, gospodarstwa 

http://www.miedzylesie.pl/


agroturystyczne. Gminę Międzylesie 

reprezentowała Rada Sołecka  

z Długopola Górnego. Tradycja 

serwowania gęsiny sięga XVII wieku 

 i w dniu św. Marcina nie mogło jej 

zabraknąć na polskich stołach. Po latach 

kulinarnej niepamięci polska gęś owsiana 

znów święci triumfy, a w naszym kraju nie 

brakuje smakoszy i znawców dobrej 

polskiej żywności, którzy celebrują dawne 

zwyczaje i ten delikatesowy produkt 

smakują nie tylko w listopadzie. 

 

Gęsiny próbowali nie tylko uczestnicy 

festiwalu, ale i licznie zgromadzeni 

w Parku Zdrojowym. A degustowano ją 

przy dźwiękach muzyki wykonywanej 

przez regionalne zespoły ludowe, między 

innymi zespół Długopolanie z Długopola 

Górnego czy z. Katarzynki ze Ścinawki 

Górnej Miło nam poinformować, że jury 

przyznało II miejsce, za danie z gęsiny, 

dla Rady Sołeckiej z Długopole 

Górnego. Gratulujemy! 

FESTYN PIOTRA I PAWŁA  

W DŁUGOPOLU GÓRNYM 

 

 

27. czerwca br. odbył się XIX 

Festyn Piotra i Pawła we wsi Długopole 

Górne. Tak, tak, to już dziewiętnaście lat! 

Pomimo „płaczącego nieba” imprezę 

organizatorzy zaliczają do udanych.  

 Tradycyjnie festyn rozpoczął się 

mszą świętą w kościele parafialnym,  

z udziałem księży z Dekanatu 

Międzyleskiego oraz rektora ks. 

Waldemara Muracha z Domu Zakonnego 

Na Szczytniku w Szczytnej, który 

koncelebrował mszę.   

 

 
Zadbano, aby mimo kaprysów 

pogody, każdemu coś zaoferować, i tak: 

odbył się rajd rowerowy w dwóch 

kategoriach (szkoła podstawowa  

i gimnazjum), przygotowany przez Piotra 

Wróbla i Grzegorza Smolenia; karaoke 

(konkurencja przy silnym wsparciu 

wolontariuszy z Europejskiego Forum 

Młodzieży w Długopolu Górnym), 

układanie domina, występ zespołu 

„Długopolanie” z mini repertuarem. oraz 

kram z zabawkami dla najmłodszych. 

Wieczory czas, pomimo nadal padającej 

mżawki, umilała muzyka mechaniczna. 

Ktoś zapyta, czy były nagrody? 

Oczywiście, że tak!.   

 

A dla podniebienia: przepyszne 

ciasta domowego wypieku, karkówka  

i kiełbaska z grilla, pierogi ruskie, gorące 

i zimne napoje. 

 Organizatorzy tj. Rada Sołecka wsi 

Długopole Górne oraz radna – Krystyna 

Dragan,  kierują serdeczne słowa 

podziękowania dla sponsorów za okazana 

pomoc: Nadleśnictwu Międzylesie, firmie 

„Piasmar” Zb. R. Więcławek, Piotrowi 



Marchewce, właścicielom piekarń – Panu 

Larwie i Urbaniakowi, oraz Państwu 

Szydlakom z Domaszkowa. 

 

I DNI GOWOROWA  UDANE ! 

 
I Dni Goworowa zaplanowano na                    

26-28.06.2015r, lecz do końca nie było 

wiadomo czy się odbędą ze względu na 

pogodę która płatała figle. Jednak udało 

się, chmury deszczowe omijały naszą wieś. 

W organizacje imprezy zaangażowali się: 

sołtys Wiesława Łysiak, członkowie Rady 

Soleckiej: Mirosław Patek i Violetta 

Przybylska, radna Małgorzata Płaziak  

wraz z mężem Adamem - leśniczym 

Goworowa  i strażacy z OSP: Jerzy Łysiak, 

Daniel Seweryn. 

Imprezę rozpoczęto pokazem fajerwerków 

pod góra Pątnik około godziny 21:30 na 

który przybyła liczna grupa mieszkańców 

w różnym wieku. Potem cała grupa  

z latarkami przeszła drogą gminną na 

,,Słoneczny Stok”, gdzie w drodze 

powrotnej dzieci łapały robaczki 

świętojańskie. Do domu wszyscy wrócili 

zmęczeni ale zadowoleni. Drugi dzień był 

bogatszy w wydarzenia, bo o godzinie 

15-tej odbył się rajd pieszy na górę Pątnik 

gdzie zamontowano tablice informacyjną 

o nazwie góry i jej wysokości oraz 

upamiętniającą pierwszy rajd 

mieszkańców. O godz. 18-tej dzieci 

oglądały bajki w ,,mini kinie”, które 

zostało utworzone w świetlicy wiejskiej-

tradycyjnie z popcornem i napojami. 

Następnie o godz.20-tej starsi oglądali 

prezentacje zdjęć z osiągnięć Goworowa 

i imprez odbywających się w ostatnich 

latach. W niedzielę Dni Goworowa 

rozpoczęto meczem piłki nożnej między 

Burzą Goworów, a „resztą świata”  

o ,,Puchar Sołtysa” . Po zaciętej walce 

zwyciężyła Burza Goworów 3:0. Po meczu 

wszyscy przeszli na miejsce piknikowe 

przy dużym boisku, gdzie przy 

rozłożonych namiotach grała już muzyka,  

a strażacy rozpalali ognisko. Każdy mógł 

sobie upiec kiełbaskę na patyku. 

Organizatorzy zapewnili również zimne 

napoje, kawę, herbatę i tradycyjnie chleb 

ze smalcem i ogórki małosolne. 

Organizatorzy dziękują sponsorom: 

państwu J. i B.  Mozolewskim, M. i D. 

Janowskim oraz P. Burmistrzowi za 

wsparcie finansowe z GFPiRPA. 

Podziękowania kierujemy do wszystkich 

uczestników z Goworowa, Michałowic 

oraz przyjezdnych gości za udział w naszej 

uroczystości. 

GOŚCINNE KRALIKI 

 

20 czerwca br. w plenerze  

w Kralikach (Czechy) odbył się mecz 

drużyn szachowych. Grano w 3  

osobowych składach.  Gminę Międzylesie 

reprezentowały dzieci: Mateusz Tomera, 

Krystian Janczak i Jakub Jadwisieńczak. 

Drużyny rozegrały po dwie partie i lepsi 

okazali się szachiści z Kralik - wygrywając 

5:1. Jedną partię wygrał  Mateusz Tomera. 

Potyczkom szachowym z dużym 

zainteresowaniem przyglądał się  burmistrz 

pan Tomasz Korczak. Na zakończenie 



organizatorzy przekazali  dla wszystkich 

uczestników  słodycze. Opiekunem  

i  kierownikiem zespołu reprezentującego 

naszą  gminę był Sławomir Żurawski - 

instruktor szachów.   

W tej samej imprezie uczestniczyły  

nasze seniorki, które brały udział  

w turnieju sprawnościowym. Nasze panie 

zajęły drugie miejsce na 6 drużyn. 

Gratulujemy. 

SPOTKANIE POLSKIEJ SIECI 

ODNOWY I ROZWOJU WSI                  

W  HRUBIESZOWIE 

1-2 lipca 2015 r. w Hrubieszowie w 

woj. lubelskim, na zaproszenie wójta 

Hrubieszowa, odbyło się spotkanie 

plenarne PSORW, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele gmin członkowskich.  

W spotkaniu uczestniczył także wojewoda 

opolski  a także przedstawiciele Fundacji 

Wspomagania Wsi. Gminę Międzylesie 

reprezentował burmistrz Tomasz Korczak 

oraz Wiesława Szyrszeń. 

Tematem przewodnim spotkania były 

„Wioski tematyczne”. Uczestnicy mieli 

okazję odwiedzić tzw. „Wioskę strachów” 

w Moroczynie oraz „Wioskę Gotów”  

w Masłomęczu. Wioski tematyczne to 

innowacyjny sposób na tworzenie 

lokalnego produktu turystycznego. Oferta 

wsi tematycznych pozwala przyciągnąć na 

tereny wiejskie turystów oraz zintegrować 

mieszkańców wsi. 

 

Podczas spotkania plenarnego poddano 

pod dyskusję konieczność 

sformalizowania PSORW. Obecnie Sieć 

działa na podstawie Porozumienia 

Partnerskiego. Wraz z coraz bardziej 

zaawansowanymi pracami PSORW, 

konieczne stało się przekształcenie Sieci  

z Porozumienia w Stowarzyszenie  

z osobowością prawną.  

Tworzenie „Sieci Najciekawszych Wsi” 

w Polsce to ciągle jedno  

z priorytetowych zadań zainicjowanych 

przez PSORW. Znaczenie tego 

przedsięwzięcia omówił wojewoda  

R. Wilczyński, który przedstawił także 

aktualne informacje na ten temat.  

57 miejscowości ocenionych przez 

ekspertów posiadają potencjał 

uczestnictwa w SNW. Kolejnym etapem 

dla tych wiosek będzie opracowanie  

i wdrożenie Planu Działania. Wioski, które 

nie są objęte projektami wdrożeniowymi 

FAPA, czy też projektami regionalnymi 

mogą ubiegać się o sporządzenie raportu 

oceny potencjału miejscowości do 

uczestnictwa w SNW. Koszt certyfikacji 

wioski to kwota 6.000 zł. PSORW zawarło 

w tym celu porozumienie z Polskim 

Towarzystwem Geograficznym. 

 

Do grona członków PSORW dołączyła, 

w roli członka wpierającego, Fundacja 

Wspomagania Wsi. Podczas krótkiej 

prezentacji, fundacja przedstawiła swe 

dotychczasowe osiągnięcia oraz obszary, w 

których współpraca z PSORW stanie się 

niezwykle istotna. Misją Fundacji 

Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju 



terenów wiejskich, w tym inicjatyw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi i małych miast oraz 

inicjatyw związanych z poprawą 

infrastruktury technicznej obszarów 

wiejskich. 

GMINA MIĘDZYLESIE   

W KONKURSIE „PIĘKNA WIEŚ 

DOLNOŚLĄSKA” 

Ponieważ numer naszego gminnego 

Informatora jest szczególny, bo dwusetny 

(NR 200 !!!) to i wyjątkowe informacje też 

powinny się w nim ukazać. A mamy tu 

między innymi na uwadze nasze wiejskie 

społeczności lokalne, które nie ustają  

w działaniach, pomysłach, pracy twórczej. 

Tak więc przypomnijmy jakie sukcesy 

mieszkańcy naszych wsi odnieśli  

w konkursie organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego pn. „Piękna Wieś 

Dolnośląska”. 

Nasza Gmina przystąpiła do konkursu  

w 2009 r. z 9-cioma sołectwami tj. 

Długopole Górne, Dolnik, Goworów, 

Jaworek, Nowa Wieś, Potoczek, Roztoki, 

Różanka, Smreczyna. W roku bieżącym 

sołectwa wsi: Szklarnia, Damaszków  

i Pisary,  zdecydowały się o dołączeniu do 

tej bardzo ciekawej inicjatywy. W chwili 

obecnej trwają prace nad opracowaniem 

Strategii Rozwoju Miejscowości. Rok 

2009 -  to rok przystąpienia do Programu, 

jednak do konkursu w różnych 

kategoriach, a jest ich cztery, „startowały” 

nasze wsie od 2012 r. Zgodnie  

z harmonogramem wyjazdów Komisji 

konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2015” 

– Panie z Akademii Ruchu w Goworowie 

gościć będą u siebie komisję, a tym samym 

„sprzedawać” swój projekt w dniu 14 lipca 

br. Trzymamy kciuki bardzo mocno  

i życzymy sukcesu!. 

Szanowny Czytelniku, o czym świadczy 

fakt, że na 9 złożonych wniosków w latach 

2012-2014 – nagrodzonych zostało 6?, 

odpowiedzcie sobie Państwo sami. 

Naszym zdaniem, jedynie można chwalić i 

gratulować, że w naszej wspólnocie 

samorządowej są i będą ludzie pozytywnie 

zakręceni. Czego wszystkim i sobie 

samym tego życzymy. 

A za wszystko do tej pory –  

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  

 

AKADEMIA RUCHU  

Z GOWOROWA PRZYJĘŁA 

KOMISJĘ KONKURSOWĄ 

W dniu dzisiejszym, Panie z Akademii 

Ruchu z Goworowa, w bardzo 

uszczuplonym składzie (sezon urlopów, 

wyjazdów)), gościły Komisję konkursu 

organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego pn. Piękna Wieś 

Dolnośląska 2015. 

Komisji towarzyszył, jak zwykle w takich 

okolicznościach, Burmistrz Międzylesia 

Tomasz Korczak. W roku bieżącym do 

konkursu na terenie naszego województwa 

zgłoszono 34 projekty. Akademia 

Ruchu rywalizuje  

w jednej z czterech kategorii tj. Najlepsze 

przedsięwzięcie Odnowy Wsi, a nazwa 

projektu brzmi: Akademia Ruchu- Sposób 

na życie. 

 



„Czarodziejki”, bo tak o tych kobietkach 

można mówić, wykazały Komisji, jakie 

obszary życia naszego można poruszyć, 

pobudzić do działania, aby bez względu na 

wiek, zawód, zainteresowania – znaleźć 

sposób na życie ciekawsze, pełne wyzwań. 

Życie bez nudy i  stagnacji. Panie pokazały 

interesujący sposób na rozwój w wielu 

płaszczyznach: rozwój fizyczny, 

intelektualny, psychiczny, duchowy oraz 

budowanie więzi społecznych. Tylko, że to 

od nas samych zależy, czy chcemy 

pozytywnych zmian w naszym 

codziennym życiu. Polecamy przykład 

Akademii do naśladowania. Na wyniki 

Komisji poczekamy jeszcze jakiś czas, 

jednak już dzisiaj życzymy super nagrody! 

 

  

 

 

 

RELACJA Z REALIZACJI 

PROJEKTU „REGIONALNE TO 

I OWO” 

1 lipca w Zespole Szkół  

w Międzylesie odbyło się spotkanie 

podsumowujące realizację projektu 

„Regionalne to i owo”. Projekt 

przygotowany przez młodzież gimnazjalną 

wraz ze Stowarzyszeniem „Międzylesie 

Razem” otrzymał dotację w kwocie 6600 

złotych w ramach programu „Równać 

szanse”, organizowanego przez Polską 

Fundację Dzieci i Młodzieży.  

Młodzież przygotowała film, 

prezentujący wszystkie działania,  

a składały się na nie między innymi 

warsztaty: szydełkowania, kulinarne, 

carvingowe, kosmetyczne oraz 

rękodzielnicze. Podczas ostatnich 

zaplanowanych warsztatów uczestnicy 

zwiedzili „Lawendową pasiekę”  

w Boboszowie, uczyli się dekorowania 

pierników i poznali jakie ma zastosowanie 

lawenda. Dla prowadzących warsztaty 

młodzież przygotowała podziękowania. 

Wybraliśmy również mistrzów rękodzieła. 

Projekt sfinansowany został ze środków 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

W projekcie uczestniczyło 23 uczniów 

międzyleskiego gimnazjum oraz 17 osób 

dorosłych w tym 4 twórców lokalnych. 

Jeszcze raz dziękujemy lokalnym 

twórcom, paniom: Renacie Bońkowskiej, 

Aleksandrze Przybytkowskiej, Beacie 

Kasperskiej, Izabeli Niżyńskiej. Dzięki 

tym spotkaniom wiemy, że w najbliżej 

okolicy są osoby, które oddają się swojej 

pasji i wykonują piękne rzeczy, które 

możemy podziwiać nie tylko na lokalnych 

wystawach, stronach internetowych, ale też 

zakupić. Dziękujemy również 

nauczycielom Zespołu Szkół  

w Międzylesiu – wolontariuszom  

projektu: pani Katarzynie Bardzińskiej-

Neter, pani Joannie Gądek, panu 

Tadeuszowi Gądek, pani Beacie 

Hendrysiak, pani Annie Krzewinie, pani 

Monice Kulbace, pani Barbarze 

Lewandowskiej, pani Karolinie 

Lewandowskiej-Czech, pani Gabrieli 

Neter, pani Irenie Trytek, pani Marii 

Wikierze i pani Justynie Wyderskiej.   

 

 



UWAGA! KONKURS DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY! 

Swój wiersz (może być Wasz pierwszy 

w życiu) o dowolnej tematyce (liczymy na 

to, że nas zaskoczycie) należy dostarczyć 

do Biblioteki w Międzylesiu do 31 lipca. 

Osobista prezentacja wiersza (slam 

poetycki – pierwszy w Międzylesiu) 

rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie 

wyników odbędzie 21 sierpnia na Zamku! 

Wiersze będzie oceniało Jury  powołane 

przez organizatorów oraz publiczność – 

uczestnicy Slamu. Czekamy na odważnych 

młodych uczestników i zapewniamy 

bardzo atrakcyjne nagrody! Do udziału 

zapraszamy dzieci i młodzież w dwóch 

kategoriach wiekowych: szkoła 

podstawowa klasy  IV-VI i gimnazjum. 

Podpisany wiersz (imię i nazwisko, 

miejsce zamieszkania, szkoła i klasa)  

o dowolnej tematyce należy dostarczyć do 

dn.  31 lipca 2015 r. do Biblioteki 

Publicznej w Międzylesiu . Przewidziane 

są warsztaty i możliwość wcześniejszego 

skonsultowania swojego wiersza z poetką 

Lilą Kucfir. Zainteresowanych lub 

mających jakiekolwiek pytania prosimy  

o kontakt: przenikaniesztuk@gmail.com. 

 

Czekamy właśnie na Was, odwagi! 

Projekt „Przenikanie sztuk” został 

zainicjowany przez Lilę Kucfir, Dagmarę 

Bieniecką i Monikę Frątczak. Został 

dofinansowany ze środków Urzędu Miasta 

i Gminy Międzylesie oraz Programu 

„Działaj Lokalnie IX” Polsko-

Amerykańskiej  Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz FLSM. 

NADESZŁY UPRAGNIONE 

WAKACJE 

26.06.2015r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2014/2015 

pod hasłem ,,Całe życie jest szkołą”. Z  łzą 

w oku pożegnali się z nami uczniowie 

klasy VI  „podstawówki”  i III gimnazjum. 

W programie artystycznym znalazły się 

piękne podziękowania dla nauczycieli, 

pracowników administracji, obsługi oraz 

rodziców. Tradycyjnie zostały wręczone 

kwiaty, statuetki oraz nagrody książkowe. 

Rada Rodziców oraz dyrektor zespołu 

wręczyli rodzicom i osobom działającym 

w Radzie Sołeckiej oraz w Domu Kultury 

podziękowania za życzliwość i pomoc przy 

organizacji różnych uroczystości i imprez 

okolicznościowych. Uczniowie rozstali się 

w miłej i przyjaznej atmosferze  

z życzeniami wspaniałych i bezpiecznych 

wakacji. 

 

 

 

mailto:przenikaniesztuk@gmail.com


ZAPROSZENIE !!! 

MGOK  i  OSP Międzylesie 

serdecznie zapraszają  na festyn  

„Półmetek wakacji” 

Pole biwakowe dnia 01.08.2015r. 

(sobota) w godz.: 16.00-21.00.                                                                                 

W programie liczne konkursy, zabawy, 

gry dla dzieci i dla całych rodzin. 

Zapewniamy  dania z grilla i domowe  

ciasta. 

 

 

WYNIKI XVI TUNIEJU PIŁKI 

NOŻNEJ O PUCHAR  

KSIĘDZA DZIEKANA  

 
1. miejsce „Wilki Kamieńczyk” 

2. miejsce „Śnieżnik Domaszków” 

 

Najlepszy bramkarz  

- Paweł Zajączkowski 

 

Król strzelców 

 - Damian Piątek 

 

Fair Play 

-  Bogdan Duś 

 

 

 

WYNIKI XXI TUNIEJU PIŁKI 

NOŻNEJ O PUCHAR 

BURMISTRZA MIASTA 

 I GMINY MIĘDZYLESIE 

 
 

1. miejsce „Śnieżnik Domaszków”  

2. miejsce „Sudety Międzylesie” 

3. miejsce „Wilki Kamieńczyk” 

 

Najlepszy bramkarz 

 - Paweł Zajączkowski 

Najlepszy Strzelec 

 - Wojciech Brogowski 

FAIR PLAY 

- Dudek Zygmunt 

 

 



DWA WZNIESIENIA ZDOBYTE 

PRZEZ  

„WATAHĘ MIĘDZYLESIE” 

Czerwcowa sobota 20 czerwca 2015 nie 

należała do najbardziej pogodnych. Nie ma 

jednak nieodpowiedniej pogody na rower – 

co najwyżej jest złe ubranie. Deszcz nie 

odstraszył rowerzystów, których aż 20-tu, 

dobrze ubranych, odliczyło się na starcie w 

Długopolu Górnym. Mobilne Biuro 

„Korony Międzylesia” było bardzo 

mobilne i tym razem ukryło się przed 

deszczem w słynnym pancernym 

Mercedesie, zarówno na starcie, jak  

i później na mecie. Rowerzyści mieli do 

pokonania 7,7 km oraz 235 m. różnicy 

wzniesień. 

 

Trasa wiodła przez Różankę w kierunku 

Niemojowa a meta znajdowała się na 

końcu pierwszego wzniesienia. Deszcz 

nikomu nie przeszkadzał, zwłaszcza, że na 

czas przejazdu trochę się wstrzymał, by 

ponownie pokropić na nas, gdy już 

dotarliśmy na szczyt. Towarzyszył 

wręczaniu Paszportów „KM” oraz 

bonusowemu przejazdowi do ruin Zamku 

Szczerba w Gniewoszowie, gdzie przy 

ognisku nie tylko się ogrzewaliśmy  

i posilaliśmy, ale także oddawaliśmy 

rozmowom na różne tematy.  

Nasza nieformalna grupa jest otwarta  

i zapraszamy do niej wszystkich 

miłośników dwóch kółek napędzanych siłą 

własnych mięśni. 

 

Podczas najbliższego         Up Hillu 

będziemy zdobywali Jodłów – meta przy 

Ośrodku Wypoczynkowym „Ostoja”.  

 



GOSPODARKA ODPADAMI 

W NASZEJ GMINIE  

OD 1 LIPCA 2013 r. 

 
W związku z nowelizacją ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, od 1 lipca 2013 r. w gminie 

Międzylesie,  wprowadzone zostały nowe 

regulacje  dotyczące gospodarowania 

odpadami komunalnymi.    

W celu wdrożenia nowego systemu gmina 

podjęła stosowne działania,  

a szczególności ustanowione zostały 

rozwiązania organizacyjne, regulujące 

gospodarkę odpadami.  

W drodze uchwały Rady Miejskiej 

określony został szczegółowy sposób 

zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów 

oraz  regulamin utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy, a także wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości, 

metoda ustalenia opłaty i jej wysokość, 

termin i tryb uiszczania opłaty.  Rada 

Miejska podjęła również uchwałę  

w sprawie zróżnicowania stawek opłat za 

odpady, wprowadzając od dnia 1 stycznia 

2014r., w przypadku nieruchomości 

zamieszkiwanej przez osoby tworzące 

jedno gospodarstwo domowe, stawkę 

opłaty na piątą i szóstą osobę w wysokości 

1 zł/ m-c. Zróżnicowaniem stawek 

objętych zostało ponad 200 gospodarstw 

domowych. Nowym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

objęto wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe z terenu gminy, zobowiązując 

tym samym ok. 2500 ich właścicieli do 

złożenia stosownej deklaracji, stanowiącej 

podstawę do naliczenia i poboru opłaty,  

a w przypadku zaległości w opłacie, 

podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego.  

W stosunku do tych właścicieli, którzy nie 

dopełnili obowiązku złożenia deklaracji 

prowadzone były odpowiednie 

postępowania, zakończone złożeniem 

deklaracji bądź też naliczeniem opłaty  

w drodze decyzji.   

W rezultacie deklaracje złożyło prawie 

98% właścicieli. W przypadku pozostałych 

2% ustalono, że są to nieruchomości 

niezamieszkałe; nie są wytarzane odpady. 

Kilkudziesięciu właścicielom  

nieruchomości opłatę naliczono decyzją.     

Gmina zorganizowała odbiór odpadów 

komunalnych tylko w stosunku do 

nieruchomości zamieszkałych 

(gospodarstw domowych), pozostawiając 

„stary system” tj. umowy cywilno-prawne 

w stosunku do nieruchomości 

niezamieszkałych (instytucji publicznych, 

podmiotów gospodarczych, nieruchomości 

zamieszkiwanych sezonowo).   

Usługa odbioru i zagospodarowania  

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych  z terenu 

gminy Międzylesie, realizowana jest przez 

wyłonioną w trybie przepisów ustawy 

prawo zamówień publicznych, firmę 

wywozową -  Zakład Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Międzylesiu, która 

utworzona została wyniku przekształcenia 

części zakładu budżetowego gminy.  

Umowa  ze Spółką obowiązuje od dnia  

01.07.2013 r. do końca roku 2015.  

Zakład obsługuje również, wszystkie 

nieruchomości niezamieszkałe z terenu 

gminy, ponieważ pozostałe 4 firmy, 

posiadające pozwolenie na prowadzenie 

działalności w tym zakresie na terenie 

gminy Międzylesie, nie świadczą usług.  

W gminie Międzylesie od dnia 1 lipca 

2013 r. istnieje jeden stacjonarny Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w 

mieście Międzylesie, przy placu Wolności 

16. Zorganizowanie i prowadzenie PSZOK 

powierzone zostało Zakładowi Usług 

Komunalnych Sp. z o.o.  w Międzylesiu, 

na podstawie stosownej umowy. Punkt 

świadczy usługi w dni robocze w godz. od 

7.00 do 15.00, a w każdy wtorek   

w godzinach od 7.00 do 18.00.  

Zgodnie z uchwałą  Nr XXXII/173/2013 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia  

29 października 2013 r. w sprawie 



szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, do Punktu przyjmowane są 

następujące rodzaje odpadów 

komunalnych wytworzonych przez 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Międzylesie:  

- zużyte baterie i akumulatory - w każdej 

ilości, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 

jednorazowo do 100 kg, 

- zużyte opony od 

samochodówosobowych, ciężarowych 

oraz ciągników rolniczych  - w każdej 

ilości, 

- odpady ulegające biodegradacji, w tym 

odpady zielone - jednorazowo do 20 kg 

- inne odpady niebezpieczne (chemikalia) 

powstające w gospodarstwach domowych 

– w każdej ilości, 

- papier i tektura - w każdej ilości, 

- metal - w każdej ilości, 

- szkło i opakowania ze szkła - w każdej 

ilości, 

-  tworzywa sztuczne - w każdej ilości, 

- opakowania wielomateriałowe - w każdej 

ilości. 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- w każdej ilości, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

pochodzące z drobnych prac 

remontowych- jednorazowo do 20 kg. 

 

Na terenie gminy Międzylesie nie ma 

możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie komunalne 

odpady zmieszanie, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania przekazane 

zostały do  instalacji  w  Zawiszowie, 

mającej zgodnie z uchwałą Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, status 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla 

regionu południowego, w którym znajduje 

się gmina Międzylesie.  

Dla zmniejszenia kosztów transportu w/w 

odpadów do RIPOK, odpady dowożono do 

bazy przeładunkowej  w Kłodzku.  

Do odpowiednich instalacji trafiają 

również wszystkie odpady zbierane 

selektywnie. Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o. o. w Międzylesiu realizując  usługę 

odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, dwa razy w roku, przed 

sezonem letnim i zimowym, przeprowadza 

na terenie gminy, zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych.  Odpady odbierane 

są według ustalonego harmonogramu, w 

którym określona jest maksymalna waga 

oraz ilość wystawianych odpadów. 

Harmonogram podawany jest, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, do 

publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

 W ubiegłym roku wprowadzona została 

selektywna zbiórka odpadów zielonych, 

którą objęto miasto Międzylesie  i liczące 

ponad 200 mieszkańców osiedle 

mieszkaniowe w miejscowości 

Domaszków oraz zbiórka popiołów 

(pojemniki w  mieście, worki na terenach 

wiejskich). Dla zachęcenia mieszkańców 

terenów wiejskich do efektywnej selekcji 

odpadów, gmina we współpracy z Zakładu 

Usług Komunalnych Spółka z o.o. w 

Międzylesiu, zorganizowała w ubiegłym 

roku oraz po raz kolejny w roku bieżącym, 

konkurs pn. „Wzorcowa segregacja 

odpadów w sołectwach”. W konkursie 

nagradzane są sołectwa, prowadzące 

najlepszą segregację w systemie tzw. 

„gniazd”, czyli pojemników 

ogólnodostępnych na terenie każdej wsi, 

do zbierania papieru, tworzyw sztucznych 

oraz szkła. 

W ścisłej współpracy z jednostkami 

podległymi (placówkami oświatowymi, 

sołectwami, OSP)  jak i podmiotami 

zewnętrznymi (Nadleśnictwem, Polskim 

Związkiem Wędkarskim), ZUK prowadzi 

sukcesywne działania mające na celu  

ujawniania i likwidację miejsc 

nielegalnego gromadzenia odpadów, tzw. 

dzikich wysypisk.  

W placówkach oświatowych gminy w 

sposób ciągły organizowane są różnego 

rodzaju konkursy i projekty o tematyce 

ekologicznej oraz zbiórki surowców 



wtórnych  i zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego. Działania 

te przyczyniają się do osiągnięcia przez 

gminę odpowiednich poziomów recyklingu 

i odzysku określonych rodzajów odpadów, 

do czego obliguje nas ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  

 

***************** 
INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

W „Domku Tkaczy” przy                       

ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było 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 

było 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) 

*20.07.2015*03 i 

17.08.2015*07.09.2015* 

 

POMOC BEZPŁATNA! 

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

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ – 
SPRAWDŹ PARAGON 

 
Zachęcenie kupujących nie tylko do 

brania, ale także do sprawdzania 

paragonów wydawanych z kas fiskalnych – 

to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź 

paragon". Tegoroczna nowa odsłona 

prowadzonej od lat przez Ministerstwo 

Finansów akcji „Weź paragon" rusza w 

lipcu. 

 

 
 

Chcemy zwrócić uwagę, że obok 

paragonów fiskalnych sprzedawcy 

wystawiają też paragony niefiskalne. Są 

one wystawiane przed fiskalizacją kasy i 

nie powinny być przekazane kupującemu 

jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest 

zobowiązany do ewidencjonowania 

obrotów na kasach rejestrujących. 

„Zjawisko to nie jest powszechnie znane, 

ma jednak negatywny wpływ nie tylko na 

kondycję całego społeczeństwa jako 



odbiorcy usług finansowanych przez 

państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, 

ale również na uczciwą konkurencję w 

poszczególnych branżach. Stąd decyzja o 

rozszerzeniu zakresu kampanii 

paragonowej" – mówi wiceminister 

finansów, pełnomocnik rządu ds. 

informacji i edukacji finansowej Izabela 

Leszczyna. "Wierzę, że nasza akcja będzie 

cieszyć się dużym społecznym 

zainteresowaniem, bo propaguje takie 

wartości jak uczciwość i 

współodpowiedzialność za państwo" – 

dodaje. 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie 

rozporządzenie stanowiące, że w 

przypadku świadczenia takich czynności 

jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, 

kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki 

medycznej świadczonej przez lekarzy i 

lekarzy dentystów, usługi związane z 

wyżywieniem świadczone przez 

stacjonarne placówki gastronomiczne 

konieczne jest stosowanie kas 

rejestrujących. Niemniej jednak przy 

wprowadzaniu wymogu bezwzględnego 

ewidencjonowania zdecydowano się na 

wprowadzenie okresu przejściowego na 

zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od 

rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza 

to, że podatnik nowootwierający 

działalność gospodarczą np. w zakresie 

usług fryzjerskich (który nie prowadził 

wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 

miesięcy (w zależności od tego kiedy w 

miesiącu dokona pierwszej czynności) na 

zainstalowanie kasy. 

Przykładem branży, w której zjawisko 

paragonów niefiskalnych jest szczególnie 

zauważalne, jest gastronomia. Jako 

paragon funkcjonuje tu często tzw. 

rachunek lub paragon kelnerski. 

Zjawisko to dokumentuje felieton 

przygotowany przy użyciu ukrytej kamery 

na potrzeby Wielkiego Testu o Podatkach, 

zrealizowany przez Telewizję Polską. 

Dlatego dziś zwracamy uwagę 

konsumentów nie tylko na egzekwowanie 

paragonu – prosimy również o jego 

sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny 

zawiera charakterystyczne elementy, takie 

jak: 

centralnie umieszczony napis paragon 

fiskalny; 

NIP wystawcy, jego nazwę i adres; 

nazwę towaru lub świadczonej usługi; 

cenę; 

logo i numer unikatowy kasy. 

*** 

Akcja skierowana jest przede wszystkim 

do konsumentów, bo to oni otrzymują 

paragony i mają możliwość ich 

sprawdzenia. Chcemy zwrócić uwagę, że 

zarówno w przypadku niewydania 

paragonu, jak również wydania paragonu 

niefiskalnego, wartość podatku i tak z 

reguły jest pobierana od konsumenta. To 

konsument płaci podatek w cenie towaru 

lub usługi, podatek który nie zawsze trafia 

do budżetu, czasem do „kieszeni" 

nieuczciwego sprzedawcy. 

Pamiętajmy: paragon fiskalny jest 

dowodem uczciwie prowadzonej 

działalności sprzedawcy. Dlatego do tej 

akcji zapraszamy również uczciwych 

przedsiębiorców. Dla nich w ramach akcji 

przygotowano materiały informacyjne do 

pobrania – baner internetowy i plakat. 

Zachęcamy do pobierania materiałów z 

zakładki Działalność edukacyjna strony 

Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe 

okno w serwisie zewnętrznym) i 

eksponowania ich na własnych stronach 

internetowych i w siedzibach 

przedsiębiorstw. 

Poprzez włączenie się do naszej kampanii, 

wspierasz samego siebie – walczysz z 

oszustwami i wspierasz rozwój naszego 

państwa. 

Autor: Ministerstwo Finansów 

 


