ROZMOWA Z PIOTREM MARCHEWKĄ
ETATOWYM CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
Rozmawialiśmy ostatnio w lutym ubiegłego roku i miał pan jako etatowy
członek zarządu – zgodnie z regulaminem organizacyjnym starostwa, „pod opieką” :
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, Wydział Rozwoju, Promocji,
Kultury i Sportu, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, a także
instytucję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pracował pan także w
dwóch komisjach. Zakres czynności i działań przeogromny. Czy uczestnictwo w
podejmowaniu najważniejszych dla powiatu decyzji w tak wielorakiej problematyce
to nie jest powód do stresu ? Przecież odpowiada pan za jedne z bardziej
newralgicznych komórek starostwa…

Zakres czynności jest spory – to fakt. A w międzyczasie objąłem również nadzór nad
Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, oraz - zostałem z ramienia Rady Powiatu
Kłodzkiego, członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy, więc jak widać pracy i stresu cały
czas przybywa. Ale lubię pracować na ,,pełnych obrotach” i jeśli są powody do stresu, to
działa on na mnie wyłącznie mobilizująco.

Powiat kłodzki ma bardzo rozbudowaną sieć dróg, których stan – delikatnie
mówiąc, pozostawia w większości wiele do życzenia, a ponieważ nadzoruje pan pracę
Zarządu Dróg Powiatowych, to nie mogę nie zapytać jak pan ocenia działania tej
jednostki i co ZDP zrobił dla poprawy stanu dróg w gminie Międzylesie, oraz jakie są
plany dalszej poprawy stanu dróg w mojej gminie ?

Na większość remontów dróg powiat kłodzki pozyskuje środki z programów
rządowych i unijnych, jako że już od dawna nie funkcjonuje w Polsce system dotowania
dróg gminnych czy powiatowych. Niestety przy ponad 700 km dróg jakimi zarządza powiat,
ciężko jest pozyskać tyle środków, aby w miarę możliwości remontować najbardziej
zniszczone odcinki na czas. Samą działalność dyrekcji i pracowników Zarządu Dróg
Powiatowych oceniam jako dobrą. Wspólnie staramy się inwestować i szukać środków z
zewnątrz na każdą drogę w powiecie. Nie zawsze jest to jednak możliwe ze względu na
ograniczenia programowe i finansowe.
W zakresie inwestycji na drogach powiatowych gminy Międzylesie w ostatnich
dwóch latach udało się zrobić bardzo dużo. Rok 2015 to ponad 3 miliony zł. wydane na
zadania drogowe, a najważniejsze z nich to odbudowa drogi w Jodłowie i Lesicy, rozpoczęty
remont ul. Kolejowej w Domaszkowie, remont odcinka drogi na ul. B. Chrobrego w
Międzylesiu, oraz odbudowa drogi pomiędzy Roztokami a Długopolem Górnym. Trwający
rok 2016 to kolejne ponad 2,5 mln. zł. przeznaczone na inwestycje.

Kontynuujemy m. in. remont ul. Kolejowej w Domaszkowie, remontujemy most w
Roztokach, została odbudowana droga koło stawów w Szklarni i rozpoczęliśmy tak
oczekiwany przez mieszkańców i turystów remont drogi w Kamieńczyku. W Długopolu
Górnym przy świetlicy, powstanie pierwszy w tej miejscowości odcinek chodnika dla
pieszych. Plany na przyszłość są równie ambitne.
Złożyliśmy wniosek do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na odbudowę drogi w Nagodzicach, wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na remont drogi od Międzylesia przez Lesicę
do przejścia granicznego w Niemojowie. Do końca roku powinny być znane wyniki naboru.
Z niecierpliwością oczekujemy na ich rozstrzygnięcie. W przypadku pozytywnej decyzji w
2017 rozpoczniemy realizację tych niezwykle ważnych zadań.

Ma pan w swej pieczy także promocję powiatu. Przybliżmy naszym
czytelnikom ideę i cele „Hrabstwa Kłodzkiego”, jako, że jest to inicjatywa dość
oryginalna i niezwykle cenna właśnie w sensie promocyjnym

Hrabstwo Kłodzkie zostało ustanowione na obszarze obecnego powiatu kłodzkiego
oraz czeskiego Broumova 24 czerwca 1459 r. Pomimo różnych kolei losu jako odrębna
jednostka administracyjna istniało 486 lat i dotrwało do roku 1945. W świadomości nie
tylko mieszkańców, przetrwało jako kraina pięknej przyrody, kurortów i letnisk. W wyniku
zainteresowania przeszłością terenów włączonych do Polski po II wojnie światowej, w roku
2000. Hrabstwo Kłodzkie zostało reaktywowane. Od tego czasu idea Hrabstwa Kłodzkiego
wykorzystywana była w działaniach promocyjnych jako inspiracja wielu cennych inicjatyw
kulturalnych na ziemi kłodzkiej.
Przywrócenie do życia Hrabstwa Kłodzkiego miało na celu przede wszystkim
promocję ziemi kłodzkiej, stanowiło także platformę integracji osób i społeczności
działających na rzecz rozwoju ziemi kłodzkiej.
Przełomowym momentem w propagowaniu tej idei były obchody 550-rcznicy
ustanowienia Hrabstwa Kłodzkiego, w których organizację zaangażowały się wszystkie
gminy powiatu kłodzkiego. Jednym z elementów uroczystych obchodów jubileuszu, obok
wspólnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego i Rady Miasta Kłodzka, nominowania Hrabiny i
Hrabiego Hrabstwa Kłodzkiego, defilady ulicami miasta, inscenizacji historycznej na
kłodzkim rynku było wydanie paszportów Hrabstwa Kłodzkiego, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem wśród turystów i miały niespodziewany wydźwięk
promocyjny. To zaowocowało kontynuacją promocji ziemi kłodzkiej pod szyldem Hrabstwa
Kłodzkiego i realizacją kolejnych projektów finansowanych z funduszy europejskich w
ramach programów transgranicznych, priorytetowo traktujących przedsięwzięcia
nawiązujące do historii i wykorzystujące wspólne dziedzictwa kulturowe na pograniczu
polsko-czeskim.

Jak w ogóle ocenia pan aktualną promocję ziemi kłodzkiej ?

Działania promocyjne podejmowane przez powiat kłodzki skupiają się głównie na
prezentacji bogatej oferty turystycznej regionu w ramach wydawanych publikacji
promocyjnych, uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
organizacji imprez promocyjnych, realizacji projektów turystycznych oraz współpracy
partnerskiej z podmiotami w kraju i za granicą.
Skala realizowanych działań uzależniona jest oczywiście od
możliwości
finansowych, a jak powszechnie wiadomo większości samorządom w kraju tych środków
brakuje. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy na początku nowego okresu programowania w
UE i na środki unijne trzeba jeszcze poczekać. Mimo to realizujemy wiele inicjatyw, wśród
których w ostatnim czasie chciałbym wyróżnić prowadzenie Mobilnej Aplikacji
Samorządowej na telefony komórkowe, w której zamieszczamy bieżące i najbardziej
interesujące turystów i mieszkańców informacje o regionie, promocję dziedzictwa
kulturowego ziemi kłodzkiej w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, oraz
aktywna działalność wydawniczą.
Dla turystów przygotowaliśmy nowe wydanie mapy prezentującej szlaki turystyczne
ziemi kłodzkiej oraz publikację przedstawiającą najważniejsze zabytki architektury i skarby
dziedzictwa kulturowego regionu.

Pana ocena jest ważna, bowiem jest pan etatowym członkiem Zarządu
Powiatu. Co zdaniem pana można jeszcze zmienić, aby ta promocja była bardziej
skuteczna i efektywna ?

Skuteczna promocja związana jest z nakładami finansowymi oraz współpracą z
gminami oraz lokalną branżą turystyczną. Środki finansowe na rozwój turystyki i działania
promocyjne staramy się pozyskiwać z funduszy unijnych.
Aktualnie powiat kłodzki we współpracy z polskimi i czeskimi partnerami złożył 4
projekty ubiegające się dofinansowanie z Programu Interreg Va Republika Czeska –
Polska. Środki o które się ubiegamy przeznaczone byłyby na inwestycje turystyczne,
działania marketingowe, oraz rozwój kulturalny regionu.
Zarówno przy realizacji tych projektów jak i przy bieżących działaniach
promocyjnych aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej,
gminami, lokalnymi ośrodkami kultury, branżą turystyczna, organizacjami i innymi
podmiotami po polskiej i czeskiej stronie granicy. Ta współpraca ciągle jeszcze wymaga
większego zaangażowania wszystkich stron oraz zwiększonych nakładów finansowych aby
przynieść zadawalające nas wszystkich efekty. Sprzyja temu też aktualna sytuacja na rynku
usług turystycznych i zwiększone zainteresowanie turystów krajową ofertą turystyczną.

Dalszy rozwój turystyki należy jednak wiązać z rozwojem układu komunikacyjnego
zwiększającego dostępność do regionu i licznie występujących w powiecie kłodzkim atrakcji
turystycznych. Mam na myśli tutaj szczególnie drogę krajową nr 8 – główne połączenie
powiatu z siedzibą województwa dolnośląskiego i stolicą Polski, która w chwili obecnej
stanowi największą barierę dla rozwoju powiatu kłodzkiego.

Jakie będą najważniejsze wydatki budżetowe w przyszłym roku ?

Wydatki związane są ściśle z prowadzonymi przez samorząd powiatowy zadaniami
wynikającymi z ustawy. Będą to zatem drogi, oświata i edukacja, pomoc społeczna, ochrona
zdrowia, pomoc osobom bezrobotnym, bezpieczeństwo publiczne, środki na współpracę z
organizacjami pozarządowymi itp. W chwili obecnej pracujemy nad szczegółowym
budżetem na rok 2017.

Czy podziela pan pogląd, że pozyskanie środków przez powiat, w perspektywie
unijnej na lata 2014 – 2020, jest znacznie trudniejsze niż było „w poprzednim
rozdaniu” ?

Zdecydowanie tak. Po pierwsze nie na wszystkie zadania na które chcielibyśmy
pozyskać środki jest taka możliwość i mówię tu m.in. o środkach na remonty, przebudowę
Domów Pomocy Społecznej, remonty dróg powiatowych, gdyż dotacje unijne przydzielone
z RPO WD dla obszaru kłodzko-dzierżoniowsko-ząbkowickiego tzw. obszar OSI, nie
przewidują do dofinansowania takich działań.
Po drugie mamy już końcówkę roku 2016, a mimo że program działa od 2014 roku,
nikt praktycznie nie dostał jeszcze żadnych pieniędzy na inwestycje ze środków unijnych. Są
tu zatem spore opóźnienia w ogłaszanych konkursach, czy ocenie wniosków o
dofinansowanie. I po trzecie istnieje olbrzymia konkurencja w ubieganiu się o środki unijne.
Bo to nie tylko samorządy mogą z nich korzystać, ale także instytucje kultury, różnego
rodzaju organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp. Trzeba mieć zatem naprawdę
ciekawy i innowacyjny pomysł, aby uzyskać dofinansowanie na projekt, który chcielibyśmy
realizować.

Co Pana zdaniem jest największą bolączką naszego powiatu ?

Można tutaj wyróżnić kilka aspektów. Z perspektywy działalności samorządów to z
pewnością ograniczenia finansowe w porównaniu do ilości zadań, które samorządy
wykonują. Z punktu położenia geograficznego – peryferyjność i brak dobrze rozbudowanej
infrastruktury drogowej, która ma przełożenie na rozwój gospodarczy i turystyczny naszego

regionu. Stąd tak ważna dla nas wszystkich jest obwodnica Kłodzka, którą właśnie się
buduje i rozbudowa drogi krajowej nr 8, a docelowo budowa drogi S8. Jakby popatrzeć na
demografię to niestety starzejące się społeczeństwo i odpływ ludzi młodych. Jak widać jest
tu wiele wątków do których można się odnieść i z pewnością jeszcze kilka można wymienić.

Dosyć dużo miejsca w lokalnych mediach zajmuje PKS, który swoją działalność
oparł na stricte rynkowej gospodarce, powodującej „okrojenie” ilości kursów
autobusów, co nie spowodowało zadowolenia mieszkańców gmin powiatu. Czy tam,
gdzie działanie przedsiębiorstwa/instytucji skierowane jest do obsługi społeczeństwa,
brutalne prawa rynku i matematyki powinny być stosowane bez ograniczeń ?

Podstawowym powodem redukcji ilości kursów autobusowych była ich
nierentowność. Oznacza to, że na wskazanych liniach frekwencja była tak niska, że
przychody ze sprzedaży biletów nie pokrywały nawet kosztów wykonania przewozu. Nowa
siatka połączeń w powiecie kłodzkim jest wynikiem przeprowadzonych analiz, oraz
obserwacji kursów, które od dłuższego czasu wytypowane były do likwidacji.
Niestety sytuacja na przestrzeni kilku lat nie uległa poprawie, a wpływ na to miały
przede wszystkim takie czynniki jak m. in.: pogłębiający się niż demograficzny, zakup przez
gospodarstwa domowe pojazdów indywidualnych, czy zmniejszenie się liczby ludności
wskutek emigracji za granicę.
Należy nadmienić, że PKS w Kłodzku S. A. jest spółką prawa handlowego i działa w
oparciu o przepisy prawa. Spółka jest obowiązana do osiągania zysków, natomiast
generowanie strat w dłuższym okresie czasu wpływa na ujemny wynik finansowy
przedsiębiorstwa, a w rezultacie prowadzić może do jego upadłości. Zaznaczam, iż w PKS
w Kłodzku S. A. zatrudnionych jest ok. 150 osób. Poza tym PKS w Kłodzku S. A. nie
otrzymuje żadnego wsparcia finansowego, ani dotacji, jak to jest na przykład w sąsiedniej
Republice Czeskiej.
Rozwiązaniem natomiast jest współfinansowanie połączeń strategicznych dla danej
gminy w oparciu o zawarte z samorządem umowy o partycypacji finansowej w kosztach
kursu. Przykładem jest gmina Międzylesie, czy gmina Bystrzyca Kłodzka, które to
samorządy współfinansują utrzymanie wskazanych przez siebie połączeń.

Samorząd powiatowy. Czy gremium to spełnia wg pana społeczne oczekiwania
?

Trzeba zacząć od tego, że kompetencje samorządu powiatowego są ściśle określone
i jako powiat możemy się zajmować wyłącznie tym, co mamy zapisane w ustawie. Drogi
powiatowe, szkoły ponadgimnazjalne, pomoc społeczna, itd.

Poza tym powiaty, oprócz tego, że swoim zasięgiem obejmują kilka gmin, nie są
jednostkami nadrzędnymi nad gminą. Każdy organizm działa niezależnie i w swoim
obszarze. Więc czasami oczekiwania społeczne rozmijają się z realnymi możliwościami,
jakimi dysponujemy.
Osobiście też nie podoba mi się, że pewne sprawy nie zostały wcześniej rozwiązane
lepiej albo inaczej, np. że kompetencji poszczególnych szczebli samorządu nie podzielono
bardziej racjonalnie. Ale skoro już tak jest, to wszyscy tu staramy się jak najlepiej
realizować nasze zadania. Żeby osiągać jak najlepsze efekty przy jak najmniejszych
kosztach. Zawsze też, gdy planujemy jakieś większe zmiany dotyczące spraw powiatowych,
organizujemy konsultacje społeczne i bierzemy pod uwagę argumenty mieszkańców.
Chcemy zapracować na zaufanie społeczne, zwłaszcza, że jak wszystkim
mieszkańcom naszego powiatu zależy nam, żeby żyło się tutaj łatwiej i bezpieczniej.

Minęły już prawie dwa lata pana pracy na stanowisku etatowego członka
Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Zbliża się półmetek kadencji. Jak pan podsumuje ten
czas w życiu powiatu ? Co pan zapisze po stronie swoich dotychczasowych sukcesów
samorządowych, a co po stronie porażek ?

Razem z całym zarządem staramy się kontynuować te działania, które starosta
Maciej Awiżeń rozpoczął już w poprzedniej kadencji. Mam na myśli głównie dobrą i
konstruktywną współpracę ze wszystkimi gminami, priorytetowe traktowanie remontów
dróg powiatowych, utrzymanie ZOZ-u i PKS-u, podnoszenie poziomu edukacji czy opieki
społecznej.
Wszyscy w obecnym zarządzie mamy przekonanie, że tylko odpowiedzialnymi
działaniami, przygotowywanymi spokojnie i opartymi na rzeczowych przesłankach można
budować przyszłość naszego powiatu.
Praca w samorządzie wiąże się z tym, że plany tworzy się z dużym wyprzedzeniem,
przy dużych inwestycjach zarówno okres przygotowań, jak i samo wykonanie są bardzo
rozłożone w czasie.
Dlatego też teraz nie emocjonujemy się zbytnio tym, co już zostało zrobione, ale
pracujemy nad tym, żeby kolejne lata przyniosły powiatowi jak najwięcej zauważalnych
efektów.

Powiat jest organem prowadzącym dla dwóch gimnazjów. Czy wiadomo już co
będzie po likwidacji gimnazjów w związku z wprowadzeniem „dobrej zmiany” w
oświacie ?

Po likwidacji Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Kłodzku a zwiększeniu etapu edukacyjnego – liceum do 4 lat, sytuacja szkoły nie powinna
ulec zmianie. Po likwidacji gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy
Kłodzkiej znacznie zmniejszy się ilość oddziałów w szkole.
W chwili obecnej przeprowadzane są analizy, na podstawie których w przyszłości
będą podejmowane konkretne decyzje.

Co konkretnego pan jako Piotr Marchewka chciałby jeszcze zrobić dla naszego
powiatu, a przy okazji dla swojej gminy w drugiej „połówce” kadencji ?
Inwestycje drogowe pozostaną dla mnie priorytetem na kolejne dwa lata. Mam
nadzieję, że plany pozyskania chociażby środków finansowych z zewnątrz, pozwolą na
zrealizowanie kilku bardzo ważnych inwestycji.

Plany polityczne na przyszłość to....
W Radzie Powiatu Kłodzkiego istnieje klub radnych Porozumienia Samorządowego
Ziemi Kłodzkiej którego jestem członkiem. Klub nie jest powiązany z jakąkolwiek partią
polityczną.
Myślę, że ta lub podobna forma porozumienia i działalności na płaszczyźnie gminnej
i powiatowej będzie miała swoją kontynuację w przyszłych wyborach samorządowych.

Czym zajmuje się pan w czasie wolnym, jeżeli taki termin nie jest panu obcy ?
No niestety coraz częściej tego czasu wolnego brakuje. Ale jeśli jest tylko możliwość
to staram się aktywnie spędzać czas. Latem trochę rower, trochę góry. Jesienią i zimą tenis
stołowy.

Może na koniec kilka zdań od siebie…
Drodzy Czytelnicy Informatora, mieszkańcy Gminy Międzylesie.
Przypadł mi niezwykły zaszczyt, że już od blisko dwóch lat reprezentuje Was w Radzie i
Zarządzie Powiatu Kłodzkiego, przez co mogę realizować tak potrzebne dla nas wszystkich
inwestycje na terenie naszej Gminy. Cieszę się, że dzięki temu nasze otoczenie się zmienia,
co jest zauważalne przez innych.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę, a zwłaszcza burmistrzowi
Tomaszowi Korczakowi oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej w Międzylesiu. Dzięki
wspólnie podejmowanym działaniom mamy możliwość inwestowania coraz większych
pieniędzy na teren gminy Międzylesie. I oby kolejne dwa lata były podobne, czego Państwu
i sobie życzę.

11 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
ODBYŁA SIĘ

Wyborczy Nr 1 o mandat radnego ubiegało
się - dziesięcioro kandydatów, natomiast

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Gimnazjum
Nr 2 w Domaszkowie - sześcioro
kandydatów. Głosowanie poprzedzone było
kampanią wyborczą, która trwała od 19
września br. do niemalże samego dnia
wyborów. Całe wybory odbyły się zgodnie
z wcześniej ustalonymi procedurami, a nad
prawidłowym ich przebiegiem czuwały
specjalnie do tego zadania powołane
Szkolne Komisje Wyborcze, które po
podliczeniu głosów przedstawiły wyniki
głosowania.

W MIĘDZYLESIU
W proponowanym porządku obrad znalazło się
podjęcie uchwał w sprawach :

1/ wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie gminy
Międzylesie.
2/ Przystąpienia do sporządzenia Gminnego
Programu
Rewitalizacji
Gminy
Międzylesie na lata 2016-2020.
3/ przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy wraz
z informacją
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, oraz
informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
4/ zmian w budżecie gminy na rok 2016
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl
>BIP>Rada Miejska

WYBORY DO
MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIE
NA II KADENCJĘ W ROKU
SZKOLNYM 2016/2017
03.10.2016
r.
w
szkołach
gimnazjalnych
na
terenie
gminy
Międzylesie odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Międzylesie na II kadencję w roku
szkolnym 2016/2017. W Gimnazjum Nr 1
w Międzylesiu stanowiącym Okręg

Najwięcej głosów otrzymali i zostali
wybrani radnymi Młodzieżowej Rady
Miasta i Gminy Międzylesie:
W okręgu Wyborczym Nr 1 w
Międzylesiu
1. Roksana Zarówny
2. Joanna Broszko
3. Paulina Sucharska
4. Natalia Kowalska
5 . Maciej Balcer
6. Aleksandra Zub
7. Martyna Żędzianowska
W okręgu Wyborczym Nr 2 w
Domaszkowie
8. Kinga Noga

9. Zuzanna Brocka
10. Andrzej Kadys

Wybory w szkole są świętem demokracji,
wspólnym doświadczeniem dla wszystkich
uczniów,
w praktyce uczącym jak działają
mechanizmy demokracji i są doskonałą
lekcją dla dorosłych wyborców. Wybory,
jak co roku odbyły się pod patronatem
Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie.

ŚLUBOWANIE
ŚWIĘTO DEMOKRACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU
3 października 2016 roku, był dniem
szczególnym dla uczniów Zespołu Szkół w
Międzylesiu.
W tym dniu brali udział w wyborach do
Rady Samorządu Uczniowskiego
i
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Międzylesie.
Od początku września kandydaci i
kandydatki prowadzili barwną kampanię
wyborczą,
a uwieńczeniem było wspólne święto
szkolne, czyli dzień wyborów.
Do Rady Samorządu Uczniowskiego
młodzież wybrała: Roksanę Zarówny,
Klaudię Harasińską, Weronikę Worosz,
Filipa Balcera i Dominika Głąba.
Nasza szkołę w Młodzieżowej Radzie
Miasta i Gminy reprezentują:Roksana
Zarówny, Joanna Broszko, Paulina
Sucharska, Natalia Kowalska, Maciej
Balcer, Martyna Żędzianowska, Aleksandra
Zub.

W dniu 11 października 2016 r., w tut. urzędzie
odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w
Międzylesiu. Na sesji burmistrz podsumował
niedawno przeprowadzone wybory do
Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie, które
odbyły się
3 października 2016 r; w wyniku których na II
kadencję w roku szkolnym 2016/2017 wybrano
10 radnych.
Na
sesji przeprowadzono uroczyste ślubowanie
wraz z wręczeniem zaświadczeń o wyborze na
radnych Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie.

REWITALIZACJA W GMINIE
MIĘDZYLESIE

W dniu 10 października br. o godz. 11.00
w tut. Urzędzie odbyło się wspólne posiedzenie
wszystkich Komisji Rady Miejskiej w
Międzylesiu, poświęcone projektom dwóch
uchwał związanych
z opracowywanym przez Gminę Programem
Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 20162020. Pierwszą dotyczącą wyznaczenia w
gminie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizowanego oraz drugą w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
w/w
dokumentu. Przedstawiciel firmy, która na
zlecenie Gminy opracowuje Program, bardzo
szczegółowo omówił Radnym zagadnienie
rewitalizacji, możliwości ubiegania się o
dofinansowanie na jej realizację, rolę
Gminnego
Programu
Rewitalizacji
w
aplikowaniu o środki oraz harmonogram prac
nad jego sporządzeniem.

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
21 września 2016 r. odbyło się spotkanie
burmistrza
z
dyrektorami
placówek
oświatowych z terenu Gminy Międzylesie
dotyczące obecnego stanu oświaty na terenie
gminy Międzylesie, oraz przygotowania
placówek do wprowadzanych zmian w prawie
oświatowym w zakresie organizacji pracy w
najbliższych latach min.:
planowanego
zatrudnienia/zwolnienia
pracowników
pedagogicznych
oraz

administracji i obsługi, związanych z tym
skutków finansowych,
- liczby uczniów i oddziałów, związanych
z tym skutków lokalowych.

Zmiany w prawie oświatowym

Najważniejsza reorganizacja dotyczy ustroju
szkolnego oraz związanych
z tym modyfikacji
funkcjonowaniu szkół.

w

organizacji

i

Ustrój z obecnego systemu 6-letniej szkoły
podstawowej, 3 - letniego gimnazjum,
3-letniego liceum ogólnokształcącego,
4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej
szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej
ulegnie przekształceniu.
Docelowa
struktura
szkolnictwa,
zaproponowana w ustawie – Prawo
oświatowe, będzie obejmowała:
- 8-letnią szkołę podstawową;
- 4-letnie liceum ogólnokształcące;
- 5-letnie technikum;
- 3-letnią branżową szkołę pierwszego
stopnia;
- 2-letnią branżową szkołę drugiego
stopnia;
- 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą
do pracy;
- szkołę policealną.
Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego
2017/2018. Wówczas uczniowie kończący
w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI
szkoły podstawowej staną się uczniami VII
klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się
tym samym stopniowe wygaszanie
gimnazjów – nie będzie prowadzona
rekrutacja do gimnazjum.
W roku szkolnym 2018/2019 ostatni
rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum.

Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju
szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

STYPENDIA CZEKAJĄ…
Zgodnie z Uchwałą XV/104/04 Rady
Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 stycznia
2004 r. uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów położonych na terenie gminy
Międzylesie mogą
korzystać z pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym tzw.
„Stypendium
Burmistrza”.
Warunkiem
otrzymania w/w stypendium jest osiągnięcie
średniej ocen ze wszystkich przedmiotów co
najmniej 5,2 za dwa semestry poprzedzające
złożenie wniosku bądź legitymowanie się
wybitnymi osiągnięciami w olimpiadach
przedmiotowych
lub
sportowych.
Po
zasięgnięciu opinii Zespołu Stypendialnego
burmistrz MiG Międzylesie przyznał w roku
szkolnym 2016/2017, stypendium w wysokości
100,00 zł miesięcznie: 24 uczniom na okres od
września 2016 r. do grudnia 2016 r. oraz 17
uczniom na okres od stycznia 2017 r. do
czerwca 2017 r.

świadectwem
wspólnego dziedzictwa
historycznego
pogranicza
polskoczeskiego"
- "Církevní
památky
svědectvím
společného
historického
dědictví polsko-českého pohraničí".
W spotkaniu uczestniczyli :
starostka
Obec Bačetín Gabriela
Prýmusová,
przedstawicielka Regional
Development Agency Michaela Prouzová,
burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak, skarbnik Agata Ziental,
prowadzący
projekt
ze
strony
polskiej Adam
Opaliński,
kierownik
Referatu Infrastruktury Technicznej i
Gospodarki Wiesława Szyrszeń, kierownik
Referatu Organizacyjnego Marek Gliński,
oraz główna księgowa Monika Makarska.

PODPISANIE POROZUMIENIA
O WSPÓŁPRACY

6 października 2016 roku delegacja
z Czech odwiedziła nasza gminę w ramach
przygotowań
wspólnego
projektu
współfinansowanego ze środków Uniii
Europejskiej pod nazwą "Zabytki sakralne

Po stronie polskiej, o ile wniosek
uzyska
poparcie, zostanie
wykonana
renowacja kolumny Maryjnej z 1698 roku
która stoi na międzyleskim rynku. Podczas
spotkania Adam Opaliński wyświetlił
przygotowaną prezentację dotyczącą naszej
gminy,
a
także
omówił
stopień zaawansowania projektu, koncepcję
wniosku. Posiadamy już dokumentację
techniczną renowacji kolumny. Autorem
opracowania
jest
dyplomowana
konserwator zabytków dr Anna Zaręba.
Podobnego typu obiekty znajdziemy
między innymi w Raciborzu, Lewinie

Kłodzkim, Kłodzku, a także na obszarze
całej republiki Czeskiej. Powstające
w XVII i XVIII w. kolumny wpisały się
na trwałe w krajobraz pogranicza polsko czeskiego. Projekt ma na celu przybliżenie
mieszkańcom i zwiedzającym nasze tereny
historii regionu poprzez pryzmat budowli
sakralnych
tego
typu,
a
tym
samym promocję naszego miasteczka, oraz
zwiększenie ruchu turystycznego.

OBSZAR STRATEGICZNEJ
INTERWENCJI
W dniu 18.09.2016 r. w Dzierżoniowie odbyło
się spotkanie gmin i powiatów Obszaru
Strategicznej
Interwencji
(OSI):
dzierżoniowskiego,
kłodzkiego,
ząbkowickiego, na temat realizacji wspólnych
działań unijnych. Gospodarzem spotkania był
burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, a
uczestnikami: Marszałek Cezary Przybylski,
dyrektorzy
wydziałów
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego, starostowie, burmistrzowie i
wójtowie. Gminę Międzylesie reprezentował
burmistrz Tomasz Korczak.

SPOTKANIE
Z WICEMINISTREM
29.09.2016 r. w Przemyślu odbyło się spotkanie
samorządów z Wiceministrem Sportu i
Turystyki Dawidem Laskiem, gdzie ustalono
wspólne cele promocji naszego kraju.
Przedstawiciele Ziemi Kłodzkiej zwrócili się z
prośbą o objęcie ministerialnym patronatem
budowy lokalnych tras rowerowych.

USUWANIE AZBESTU Z
GMINY MIĘDZYLESIE W 2016

Zakończyły się prace polegające na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Międzylesie, zaplanowane
w 2016 roku. Prace polegały na rozbiórce,
transporcie i utylizacji płyt azbestowych na
składowisko, które jest wyznaczone do
zbierania tego typu odpadów.
Zadanie wykonała firma RENOVO s.c.,
Krzyszto Łoziński, Piotr Malinowski
z Łodzi, po rezygnacji firmy z Bielska –
Białej, która zrezygnowała z podpisania
umowy. Wartość zadania wyniosła
15.870,30 zł, z tego
85% to
dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. W wyniku podjętych działań
wywieziono i zutylizowano ok. 2530 m2
pokryć dachowych,
z 13. obiektów
budowlanych.

ROBOTY PUBLICZNE

W ramach robót publicznych w
ciągu minionego miesiąca na terenie Gminy
Międzylesie wykonano:
– uzupełnienie ubytków dróg gminnych
w Międzylesiu (ul. Wojska Polskiego),
Smreczynie, Szklarni (przy Świetlicy
wiejskiej), Goworowie i Gniewoszowie,
– wyprofilowanie wybrzuszonego odcinka
drogi gminnej w Roztokach wykonanego
z kostki betonowej,

– budowę i wymianę przepustów
w Smreczynie i Międzylesiu,
– wykoszenie mechaniczne poboczy
wszystkich dróg gminnych,
–
odbudowę i oczyszczenie rowów
w Szklarni i Roztokach,
– odkrzaczenie dróg gminnych w
Roztokach, Boboszowie, Pisarach
i Goworowie,
– odkrzaczenie i wykoszenie rowów, które
znacznie poprawiło widoczność na drodze
powiatowej
pomiędzy
Szklarnią
a Goworowem,
– finalne prace odkrzaczenia i uprzątnięcia
drogi wojewódzkiej przebiegającej przez
gminę,
– wykoszenie poboczy dróg i placów na
terenie miasta Międzylesie,

– przygotowanie terenu pod montaż
pomnika siewcy w Domaszkowie,
– montaż oznakowania poprawiającego
bezpieczeństwo na drogach.
W Gajniku w ramach programu
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej
i ochrony przeciwpowodziowej” dokonano
konserwacji potoku Cieszyna.

WIZYTA DELEGACJI Z
MIASTA PARTNERSKIEGO
LOHNE

W dniach 3 – 5 października br. w
Międzylesiu gościła 43-osobowa delegacja
miasta partnerskiego Lohne (Niemcy).
Wizyta odbyła się z inicjatywy Museum
Industrie Lohne e.V., Partnerschaftskomitte
Lohne, Lohner Jugendtreff e.V. oraz przy
współpracy Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie.

W trakcie pobytu w naszym
mieście, goście wzięli udział w wycieczce
objazdowej po Ziemi Kłodzkiej, podczas

której mieli okazję zwiedzić gminę
Międzylesie
i
okolice,
szlakiem
architektury
sakralnej.
Wyprawa
kierowana była w pierwszej kolejności do
Różanki,
kościoła
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. W drodze do
świątyni, burmistrz Tomasz Korczak
przybliżył historię gminy Międzylesie i
chętnie odpowiadał na zadawane pytania.
Kolejny punkt programu stanowił kościół w
Nowej Wsi. Przy okazji wycieczka,
zbaczając nieco z kursu, odwiedziła szkołę
podstawową
w
Domaszkowie.
Po
oprowadzeniu gości po szkole przez
dyrektor Alicję Jakubczak, wyprawa obrała
pierwotny kurs i przedstawiciele miasta
partnerskiego udali się na zwiedzanie
drugiego co do wielkości kościoła w całej
Kotlinie Kłodzkiej, jedynej okazałej
budowli sakralnej położonej poza obrębem
miasta - kościoła filialnego p.w. NMP w
Nowej Wsi. Około południa delegaci
pojechali
do
Muzeum
Ziemi
Kłodzkiej. Tam, za sprawą ekspozycji
stałych, ukazujących dzieje Kłodzka,
tradycję lokalnego szklarstwa, tudzież
fabrycznego i masowego okresu produkcji
zegara mechanicznego, odwiedzający
poszerzyli swoją wiedzę o regionie.
Kolejnymi stacjami wycieczki były:
sanktuarium „Maria Śnieżna” na Górze
Iglicznej, kościoły: św. Barbary i Bożego
Ciała w Międzylesiu z krużgankiem
włącznie.
Wieczorem
odbyła
się
zorganizowana
przez
grupę
lohńską kolacja, na którą zaproszony został
Zespół do spraw współpracy partnerskiej
gminy Międzylesie i miasta Lohne,
reprezentowany przez 8-osobowy skład z
koordynatorem, dyrektorem Zespołu Szkół
w Międzylesiu - panem Ryszardem
Bodnarem na czele. Podczas spotkania
poruszone zostały tematy dot. dalszego
rozwoju
współpracy
pomiędzy

społecznościami,
projektów.

oraz

wspólnych

Mamy nadzieję, że dla gości z
naszego miasta partnerskiego Lohne była to
niezapomniana i pełna dobrych wrażeń
wizyta.
Wyrazy
podziękowania
za
współpracę przy organizacji programu
pobytu naszych gości, kierujemy do:
ks. Jana Maciołka ks. Sebastiana
Nawrockiego, ks. Andrzeja Adamiaka, ks.
Jana Tracza, dyrektora Muzeum Ziemi
Kłodzkiej - pana Krzysztofa Miszkiewicza,
oraz pań: Lucyny Hajduk, Gizeli
Czaprowskiej, Bożeny Nogi i Joanny
Krawiec.

FINAŁ KONKURSU PIĘKNA
WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2016
Wieś Chełmsko Śląskie, gm. Lubawka –
laureat nagrody Najpiękniejsza Wieś
Dolnośląska 2016 w dniu 8 października
br. gościła społeczności wsi, które
nagrodzone zostały w tegorocznym
konkursie. Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, osobiście
wręczała nagrody zwycięzcom, a z naszej
gminy otrzymali je:
- Państwo Beata i Wiktor Lech z Długopola
Górnego za wyróżnienie w kat.
Najpiękniejsza zagroda wiejska;

- sołtys wsi Domaszków – Mieczysław
Szarłowski i liderka Grupy Odnowy
Wsi Magda Jóźwiak za zajęcie III miejsca
w
kat.
Najlepszy
start;
projekt
pn. Działania które łączą i ożywiają.
W uroczystości sołectwo Domaszków
reprezentowała 15. osobowa grupa wraz z
burmistrzem Tomaszek Korczakiem i
koordynatorem Odnowy Wsi Wiesławą
Szyrszeń.
Jeszcze
raz
gratulujemy
zwycięzcom, a organizatorom imprezy
bardzo dziękujemy za gościnę i
poczęstunek.

Z ŻYCIA ROD TĘCZA W
MIĘDZYLESIU

W dniu 10.09.2016 r. na placu
rekreacyjnym przy ROD „Tęcza”
w Międzylesiu odbyły się Dni Działkowca
dla działkowych rodzin. Podczas imprezy
wręczone zostały nagrody i wyróżnienia
za udział w konkursie O Puchar Burmistrza
za najładniejszą działkę w ogrodzie
i O puchar Prezesa za konkurs pn. Moja
Działka w obiektywie.
Puchar za najładniejsze zdjęcia zdobyli:
pp. Barbara i Marek Solis a wyróżnienia:
pp. Krystyna i Zbigniew Pająk oraz pani
Anna Gawlik. Puchary i nagrody wręczył
burmistrz Tomasz Korczak i prezes ROD
„Tęcza”
Bożena
Pawula.
Przy
zastawionych stołach i muzyce goście
bawili się wesoło do późna. Laureatom
konkursów
jeszcze
raz
serdecznie
gratulujemy!

W dniu 17.09. br. na zaproszenie Okręgowego
Zarządu Sudeckiego
w Szczawnie Zdroju, delegacja ROD „Tęcza”
Międzylesie w składzie: Bożena Pawula,
Barbara Solis, Teresa Pokrątka, Anna Gawlik,
Stefan Bielski, Krystyna
i Zbigniew Pająk oraz Stanisław Zin, wzięła
udział w Okręgowych Dniach Działkowca w
Świdnicy. Z nie małą satysfakcją informujemy,
że nasz ogród został laureatem konkursu pn.
Najładniejszy Ogród Działkowy w Okręgu
Sudeckim. Delegaci otrzymali piękny puchar i
nagrodę pieniężną w wys. 1 000, 00 zł
z przeznaczeniem na fundusz rozwoju,
a
laureatami
konkursu
pn. Najładniejsza Działka w Ogrodzie zostali
pp. Krystyna i Zbigniew Pająk, za co otrzymali
nagrody rzeczowe. Ponadto, w czasie imprezy
rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy
wieniec, podczas którego uhonorowano nas
zaszczytnym wyróżnieniem. Nasze stoisko i

kompozycja wieńca rozbudziły szczególny
podziw
i zainteresowanie.
Zarząd ROD „Tęcza” w Międzylesiu dziękuje
wszystkim działkowcom za przygotowanie
ogrodu do konkursu, a burmistrzowi za
udostępnienie transportu na wyjazd do
Świdnicy.
Kochani Działkowcy jesteśmy z Was dumni!
Zarząd i organizatorzy XI. Rodzinnego Pikniku
Działkowego, który odbył się 3.09.2016 r.,
składają serdeczne podziękowania Urzędowi
MiG, Nadleśnictwu Międzylesie, Zespołowi
Szkół w Międzylesiu, Akademii Ruchu
i Międzylesianom, firmom prywatnym,
mieszkańcom i działkowcom za niezawodną
pomoc w zorganizowaniu ww. imprezy, a
uczestnikom za wspaniałą zabawę.

Z działkowym pozdrowieniem
Zarząd ROD „Tęcza” w Międzylesiu

Z WIZYTĄ W GMINIE
W dniu 29 września br. odwiedził naszą Gminę
biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.
Delegacja w składzie: bp Adam Bałabuch, ks.
dziekan Jan Tracz, sekretarz i kierowca biskupa
oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie Adam Opaliński udali się na krótką
wycieczkę do naszego południowego sąsiada –
Republiki Czeskiej, aby tam zobaczyć osobiście
nową atrakcję położoną w Obec Dolni Morava
- Stezka v oblacích ( „Scieżka w obłokach").

Jest to wysoka na 55 metrów wieża w kształcie
spiralnych chodników, o łącznej długości
kilkuset metrów. Zwiedzanie tej niezwykłej
konstrukcji połączone
z podziwianiem okolicznych widoków zajęło
około godziny. Sprzyjająca aura zachęciła
uczestników do rozszerzenia programu
wyjazdu, o krótki spacer po czeskiej części
Masywu Śnieżnika, zakończony herbatą w
schronisku.

Dziękujemy Obec Dolni Morava, w osobie
starosty Richarda Novaka za przekazanie
bezpłatnych biletów na wieżę widokową.

W LESIE O LESIE
28.09.2016 r. uczniowie klasy IV
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie odbyli
wycieczkę przyrodniczą do Międzygórza, gdzie
odbyły się zajęcia z edukatorem
z Nadleśnictwa Międzyzdroje p. M. Mol.
Uczniowie pracowali z kartami pracy:
rozpoznawali gatunki drzew po liściach
i korze, słuchali odgłosów ptaków
i poznawali warstwową budowę lasu. Były to
ciekawe zajęcia w terenie, które dostarczyły
uczniom wiele wiedzy i radości.

POŻEGNANIE LATA - ŚWIĘTO
PIECZONEGO ZIEMNIAKA

23 września 2016 r. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Domaszkowie już po raz
trzeci odbył się rodzinny festyn pod hasłem
„Pożegnanie lata - Święto Pieczonego
Ziemniaka”. W tegorocznej imprezie, która
odbyła się na placu przedszkolnym, wzięli
udział uczniowie naszego zespołu – od
przedszkola
do gimnazjum, ich rodzice oraz nauczyciele.
Święto obfitowało w różnorodne atrakcje.
Zabawę rozpoczęliśmy bajką o ziemniaku, po
której scenę zajęli młodzi artyści, prezentując
swoje liczne talenty wokalne i taneczne. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz zumby
przygotowany przez p. Renatę Sochę. Dzieci
oraz rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w
wielu konkursach z ziemniakiem w roli
głównej. Skoki w workach, obieranie
ziemniaków, slalom z kartoflem na łyżce,
przeciąganie liny - to tylko niektóre wyzwania,
z którymi można było się zmierzyć. Wszyscy
mieli też okazję wykazać się kreatywnością,
tworząc prace plastyczne ziemniaczanymi
stemplami oraz cudaki z ziemniaków. Podczas
wspólnej zabawy działała ciesząca się
ogromnym powodzeniem kawiarenka, w której
serwowano pyszne ciasta upieczone przez
rodziców, gorące napoje oraz frytki. Nie
zabrakło również grillowanych kiełbasek i
pieczonych ziemniaków. Sprzyjająca pogoda
oraz atrakcje przygotowane przez rodziców
i nauczycieli
sprawiły,
że
wszystkim
uczestnikom dopisywał wspaniały humor.

Kierujemy serdeczne podziękowania do
wszystkich,
którzy
włączyli
się
w przygotowanie tego dnia,
a w szczególności do: Rady Rodziców, Rady
Sołeckiej, OSP w Domaszkowie oraz p. Żaby
za oprawę muzyczną. Gorąco dziękujemy
również rodzicom, babciom
i dziadkom. Liczymy, że w przyszłym roku
spotkamy się w jeszcze szerszym gronie i w
równie przyjemnej atmosferze.

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

W czwartek 29 września odwiedził
Samorządowe
Przedszkole
w
Domaszkowie pan Mariusz Kępa z
Nadleśnictwa Międzylesie. Przyprowadził
swojego myśliwskiego psa. Opowiedział
dzieciom jak należy o niego dbać, oraz jakie
są jego zachowania w różnych sytuacjach.
Następnie goście, wspólnie z
dziećmi, udali się na spacer po najbliższej
okolicy. Leśnik opowiadał dzieciom o
sadzeniu drzew, pomagał rozpoznawać
różne ich gatunki po liściach i owocach,
wyczerpująco odpowiadał na zadawane
przez dzieci pytania.
Na
zakończenie
przedszkolaki
obdarowane
słodkościami.
Same
zaś
podziękowanie.

spotkania
zostały
wręczyły

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
W Samorządowym Przedszkolu w
Domaszkowie od początku roku szkolnego
dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa na
terenie przedszkola i poza nim.
Chodziliśmy na spacery, uczyliśmy się jak
prawidłowo przechodzić przez jezdnię i
zachowywać się w jej pobliżu. O ruchu
drogowym najwięcej wie jednak pan
policjant. 28 września zaprosiliśmy więc
panią nadkomisarz Łucję Szkwarek z
Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej
wraz z Komisarzem Lwem. Dzieci
dowiedziały się jakie są zasady ruchu
drogowego. Chętnie odpowiadały na
zadawane im pytania. Wiedziały, że aby być
widocznym na drodze potrzebne są
"błyskotki" ( chodziło oczywiście o
odblaski). Było to pouczające spotkanie,
które na pewno zostanie w pamięci.

WYCIECZKA DO MUZEUM
ZIEMI KŁODZKIEJ

4 października grupa średniaków
pojechała na wycieczkę do Muzeum Ziemi
Kłodzkiej w Kłodzku. Mimo że od rana padał
deszcz, dzieciom dopisywały humory i cieszyły
się z wyjazdu autokarem. Do grupy dołączyła
też szóstka dzieci z Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Długopolu Zdroju. W
muzeum dzieci zostały przywitane przez wróżki
i skrzaty. Wspólnie zwiedzały tajemnicze
komnaty i odnajdowały eksponaty. Była to
niezwykła podróż, w trakcie której dzieci w
przystępnej formie poznały muzeum i jego
zbiory,
rozbudzały
wyobraźnię,
zainteresowanie historią i sztuką. Był to też czas
na integrację z dziećmi niepełnosprawnymi.

JUŻ XVI PRZEGLĄD…

W sobotnie przedpołudnie w
Zespole
Szkół
w
Międzylesiu
rozbrzmiewały
dźwięki
piosenek
dziecięcych za sprawą XVI Przeglądu

Piosenki Dziecięcej. Jury w składzie:p.
Elżbieta Kubicz – przewodnicząca,
p. Teresa Sobierska, p. Arkadiusz Ruczaj,
p. Krzysztof Worosz, p. Ryszard Pasternak
wysłuchało
110
wykonawców
i
postanowiło wydać następujący werdykt:
w kategorii Przedszkolaki – nagroda dla
zespołu
„Tęczowe
dzieci”
z
Samorządowego
Przedszkola
w
Domaszkowie oraz nagroda dla Laury
Wojtysiak z Samorządowego Przedszkola
w Międzylesiu,
w kategorii soliści klas I – III
I miejsce – Mateusz Żaba, kl. II a
Domaszków,
I miejsce ex – Małgorzata Jaworska, kl. III
c Międzylesie,
II miejsce – Mateusz Worosz, kl. II d,
Międzylesie,
III miejsce – Elena Grotyńska, kl. II d,
Międzylesie,
w kategorii duety klas I – III
I miejsce – duet „Jeden plus jeden”, kl. III
c, Międzylesie,
II miejsce – duet „Rusałki”, kl. II d,
Międzylesie,
w kategorii zespoły klas I – III
I miejsce – zespół „Kropelki”, kl. III c,
Międzylesie,
II miejsce – zespół „Tęcza”, kl. III a,
Międzylesie,
III miejsce – zespół „Bąble”, kl. II b,
Domaszków,
w kategorii soliści klas IV-VI jury
przyznało tylko I miejsce – Julia Warda, kl. V b,
Międzylesie
Nie przyznano miejsc w kategorii zespoły
klas IV – VI.
Specjalną nagrodę dla Eleny Grotyńskiej
przyznał Paweł Tur.
Wszystkie występujące dzieci zostały
nagrodzone przytulankami – misiami, oraz
pamiątkowymi dyplomami.

Organizatorzy dziękują rodzicom,
którzy upiekli smakowite ciasta do
kawiarenki festiwalowej. Przegląd Piosenki
Dziecięcej zrealizowany został przy
wsparciu Rady Rodziców przy Zespole
Szkół w Międzylesiu oraz przy wsparciu
środków
z
Gminnego
Funduszu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

SPRZĄTANIE ŚWIATA W
MIĘDZYGÓRZU
Gdy nad Śnieżnikiem
hula wiatr,
A jesień zmienia
kolor liści,
Dla uczniów z Domaszkowa jest
to znak,
Że pora sprzątać świat!
Zebrać na szlaku śmieci,
które pozostawili
Latem turyści!
/H. Czerwik/

Już po raz kolejny grupa uczniów z klasy V i
klasy VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
im. Przyjaciół Dzieci
z Domaszkowa z p. V. Skotnicką i p.
H. Czerwik 17.09.2016r. brała udział w akcji
Sprzątanie Świata w Międzygórzu. Zbierali
śmieci pozostawione przez turystów na
czerwonym szlaku. Po pracy wzięli udział w
zajęciach terenowych – obserwowali rośliny i
zwierzęta zamieszkujące Śnieżnicki Park

Krajobrazowy
.
Czytali informacje z tablic umieszczonych przy
ścieżce edukacyjnej. Uczyli się prawidłowych
zachowań wobec turystów. Wszystkim po
pracy smakowała pizza i sok wyciskany ze
świeżych owoców. Dopisała pogoda i humory.
To był przyjemnie i pożytecznie spędzony
czas!

RAJD GRANICA

W dniach 15 – 18 września 2016 r. zuchy
i harcerze z Międzyleskiego Związku Drużyn
„Szczerba”
uczestniczyli
w
XXIV
Ogólnopolskim Rajdzie Granica. Jest
to rajd organizowany przez ZHP Chorągiew
Dolnośląską od 24 lat. Uczestnicy rajdu
przemierzają górskie szlaki Karkonoszy przez 3
dni, następnie spotykają się na finale w
Szklarskiej Porębie. W imprezie biorą udział
zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy,
harcerze Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.
Nasza przygoda z rajdem rozpoczęła się w
Kamiennej Górze od gry terenowej. Zostaliśmy
podzieleni na trzy patrole: „Szare Wilki”,
„Wesołe Orliki” i „Wesołe Orliki 1”. Każdy
patrol uzyskał mapę okolicy i instrukcję do gry
terenowej. Poruszaliśmy się wzdłuż znaków
graficznych
umieszczanych na trasie
prowadzącej z Kamiennej Góry do Marciszowa.
Po drodze czekały na nas liczne atrakcje:
punkty kontrolne z zadaniami, przepiękne
widoki oraz zjazd tyrolski nad jednym z
kolorowych
jeziorek.
Następny
dzień
spędziliśmy w parku linowym w Jedlinie - Zdrój,
korzystając z takich atrakcji jak tor saneczkowy
i pontonowy oraz park linowy. Kolejnym
zadaniem było zdobycie Wielkiej Sowy i wejście
na wieżę znajdującą się na jej szczycie.

zuchom i harcerzom towarzyszyły druhny: B.
Tokarska, T. Śliczna, M. Kulbaka, M. Wikiera i
E. Sierechan.

UWAGA ALARM!
22.09.2016 r. (czwartek) dyrektor
Zespołu Szkół w Międzylesiu ogłosił próbny
alarm przeciwpożarowy. Do nadzoru nad
sprawnym
przeprowadzeniem
ewakuacji
zostały zadysponowane
3 zastępy OSP Międzylesie oraz zastęp OSP
Goworów.

Nie był to jednak koniec przygód, gdyż późnym
wieczorem wzięliśmy udział w uroczystym balu
zorganizowanym w Bolkowie z okazji 5 - lecia
trasy zuchowej. Trzeci dzień ponownie
przeznaczony został na grę terenową: tym
razem trasa prowadziła od Zakrętu Śmierci
przez Wysoki Kamień do Szklarskiej Poręby.
Tego dnia w jednej ze szkół w Szklarskiej
Porębie spotkali się wszyscy uczestnicy
tegorocznego rajdu – ponad 1000 osób.
Wieczorem odbyła się uroczysta msza polowa,
a następnie koncerty. W miasteczku
programowym czekały na nas kolejne atrakcje:
pokaz drukarki 3D, warsztaty robienia Cotton
balls, bransoletek oraz gry i zabawy ruchowe.
Podczas niedzielnego finału odbył się uroczysty
apel podsumowujący przebieg całego rajdu i
wręczenie nagród zwycięskim patrolom oraz
laureatom konkursów. Jedną z nagrodzonych
osób była Amelka Bańkowska z gromady
zuchowej „Wesołe Orliki”, która otrzymała
wyróżnienie w konkursie literackim „Bądź
gotów na …”. Zmęczeni, ale pełni wrażeń
wróciliśmy do Międzylesia przekonani, że za
rok ponownie weźmiemy udział w Rajdzie
Granica. W wędrówce po górskich szczytach

Sygnałem rozpoczynającym akcję był 3-krotny
dzwonek, po którym nauczyciele mieli za
zadanie ustawić, przeliczyć uczniów, zabrać
dziennik lekcyjny
i wyprowadzić uczniów w bezpieczne,
wyznaczone miejsce zbiórki. Za bezpieczną
ewakuację dzieci ze szkoły był odpowiedzialny
dyrektor szkoły, który wraz ze strażakami
sprawdził poprawne wykonanie zadania.

Próbna ewakuacja szkoły była doskonałą okazją
do tego, aby strażacy mogli we własnym
zakresie przećwiczyć sytuacje
z dziedziny taktyki działań gaśniczych:
prowadzenie ewakuacji poszkodowanych
z miejsca zagrożonego pożarem, prowadzenie
linii wężowych w budynkach aglomeracji
publicznej, prowadzenie działań gaśniczych na
terenie szkoły przy występującym zadymieniu.
Ewakuacja trwała 3 minuty i 30 sekund,
przebiegła w sposób sprawny. Ogromną
korzyścią takich ćwiczeń jest utrwalenie wśród
społeczności
szkolnej
prawidłowego
zachowania w czasie sytuacji zagrożenia.
Ogromne
podziękowania
należą
się
dyrektorowi szkoły za niebagatelizowanie
tematu związanego z bezpieczeństwem
uczniów
i pracowników szkoły, strażakom OSP
Międzylesie oraz OSP Goworów za
dyspozycyjność i chęć współpracy. Im więcej
takich ćwiczeń, tym większe poczucie
bezpieczeństwa w czasie zagrożenia.

UDANE PREZENTACJE

Laureatom i pozostałym reprezentantom
naszego Ogniska serdecznie gratulujemy
udanych występów i życzymy dalszych
sukcesów.

OGÓLNOPOLSKI SUKCES
NASZEJ ABSOLWENTKI

Jesteśmy
dumni!!!
Absolwentka
Społecznego
Ogniska
Muzycznego
w
Bystrzycy Kłodzkiej EMILIA RZESZUTEK
zajęła wysokie trzecie miejsce podczas I
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
WroClavile 2016, który odbył się w pięknej sali
Klubu Literatury i Muzyki we Wrocławiu.
Każdy z uczestników miał do
wykonania utwór obowiązkowy – Jesús Guridi
– „Nostalgia” ze zbioru „Tres piezas breves”,
utwór kompozytora polskiego – Emilia zagrała
walca z filmu „Ziemia obiecana” Wojciecha
Kilara i jeden utwór dowolny. Pianiści z całej
Polski przedstawili swoje umiejętności,
biegłość techniczną i wrażliwość muzyczną
szerokiej publiczności i przyczynili się do
rozwoju kultury muzycznej w Polsce
i regionie.

Kilkoro uczniów i absolwentów
Społecznego Ogniska Muzycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej wzięło udział w XXXI
Prezentacjach Ognisk Muzycznych we
Wrocławiu, zdobywając kolejne nagrody i
wyróżnienia.

Dominik Rzeszutek – II miejsce (klasa
akordeonu)
Emila Rzeszutek – III miejsce (klasa fortepianu)
Olga Śmigłowska – wyróżnienie (klasa gitary)
Duet gitarowy – Dominika Czarny i Olga
Śmigłowska również wyróżnienie

!!!Gratulujemy!!!

SPRZĄTANIE ŚWIATA
POLSKA 2016
16 września grupa 40. uczniów Zespołu Szkół
w Międzylesiu wraz z opiekunami dołączyła do
23. edycji akcji Sprzątanie świata – Polska,
która przebiegała pod hasłem
„Podaj dalej... drugie życie odpadów".

W związku z tym uczniowie oczyścili ze śmieci
okolice stadionu i stacji PKP. Posegregowane
śmieci złożyli w 28 workach. Dalsza część akcji
to zbiórka elektrośmieci, która trwa w szkole do
końca października. Każdy mieszkaniec może
przyłączyć się do zbiórki. Zapraszamy:

Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na
wysypisko !

BEZPIECZNA DROGA DO I ZE
SZKOŁY
16 września, klasa II uczestniczyła
w spotkaniu z policjantami p. Arkadiuszem
Kowalskim oraz p. Markiem Ruczajem.
Celem spotkania było przypomnienie zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach,
jezdniach i chodnikach w drodze do i ze
szkoły.
Policjanci
przypomnieli
o
bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę,
prawidłowym zachowaniu się na przejściu
dla pieszych jak też o bezpieczeństwie i
zachowaniu ostrożności podczas jazdy
autobusem szkolnym.

Uczniowie poznali różne sytuacje
drogowe, zagrożenia, znaki drogowe,
których znajomość i przestrzeganie ma je
uchronić przed wieloma grożącymi
zdarzeniami.
Policjanci przypomnieli też o wyposażeniu
ubiorów,
plecaków
w
elementy
odblaskowe.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach
zadając rozmaite pytania, na które
policjanci cierpliwie odpowiadali.

MŁODZI CYKLIŚCI…
Chcąc rozbudzić zainteresowanie
turystyką
rowerową
wśród
dzieci
zorganizowaliśmy w naszej szkole dwie
wycieczki rowerowe. Pierwsza odbyła się
16 września 2016 r. Trasa wiodła spod
szkoły do Pisar, przez Trzy Dworki do
Boboszowa.
Ze
szczytu
Sikornika
podziwialiśmy piękną panoramę naszych

okolic. Cała trasa liczyła 18 kilometrów.

Druga wycieczka odbyła się
w ostatni piątek września. Jej trasa wiodła
z Międzylesia przez Szklarnię do
Goworowa, gdzie rozpaliliśmy ognisko
i dzieci mogły upiec kiełbaski przywiezione
ze sobą. Trasa tej wycieczki wynosiła 20
kilometrów. Pomimo zmęczenia wycieczki
rowerowe dały dzieciom dużo radości.
Stały się także okazją do poznania naszej
okolicy. Organizatorami i opiekunami
wycieczek byli S. Mądry, A. Krzewina, M.
Bodnar .

„JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH, TY,
BOŻE ZAPOMNIJ O MNIE”…

… tym cytatem rozpoczęliśmy
uroczystość obchodów Dnia Sybiraka w 77.
rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.
Scenariusz
apelu
oparty
był
na
autentycznych wspomnieniach relacji
i opisom członków rodzin, które przeżyły
ten koszmar i powróciły do kraju.
Wygłaszane
przez
uczennice
gimnazjum (A. Koczergo, K. Bandyk, M.
Bednarz, R. Zarówny. A. Zub, N. Gładysz,
S. Gładysz, V. Kantor, M. Chodorowską, D.
Czarny, N. Żołnierz, W. Worosz) oraz ich
młodszych kolegów M. Worosza i K.
Gałuszkę
fragmenty
wspomnień
przeplatane
były
utworami
przygotowanymi przez p. R. Pasternaka i p.
D. Bielecką, a wykonanymi przepięknie
przez R. Zarówny, N. Kowalską, P.
Cymborską i ich młodsze koleżanki M.
Kowalską, G. Kuś.
Szczególnie wymownym akcentem
było wystąpienie zaproszonych gości m.in.
p. M. Janczak, która w poruszający sposób
opowiedziała o okolicznościach zsyłki,
warunkach życia na obczyźnie i powrocie
do Ojczyzny.Apel przygotowały p. I.
Trytek i K. Bardzińska- Neter.

RÓŻNOŚCI Z MGOK
1 października br. w MGOK odbyły
się po raz drugi warsztaty ramach projektu
Polskiego
Towarzystwa
Muzyki
Współczesnej OPOWIEDZ MI BAJKĘ.
Prowadzący:
skrzypaczka
Dagna
Sadkowska, klarnecista i kompozytor
Michał
Gorczynski,
kontrabasistka
Małgorzata Kołcz i kompozytor Jarosław
Siwiński razem z dziećmi i ich rodzicami, w
grupach wiekowych 3-5 i 6-9 bawili się
muzyką współczesną, improwizacjami z
książką pt. "Czerwony Pociąg". Kolejne
ostatnie już zajęcia odbędą się 5 listopada.
Chętnych serdecznie zapraszamy.

Na zakończenie wspólnie metodą graffiti
wykonano dwa obrazy, które ozdabiają plac
MGOK.

JESIENIĄ AKTYWNIE NA
ROWERZE I WŁASNYCH
NOGACH

***
W ramach projektu Działaj Lokalnie pt
"Od juniora do seniora" 21.09 odbyły się
warsztaty graffiti w MGOK . Warsztaty
poprowadził specjalista artysta graffiti street
art'u Jakub Kie.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się ze
sztuką graffiti, zobaczyli pokaz
profesjonalnego
malowania
graffiti,
przygotowali kolorowanki (szablony), które
samodzielne malowali
spray'u.

przy użyciu farb w

Wyjątkowo ciepły i pogodny początek jesieni
sprawił, że nie brakowało chętnych do
uczestniczenia w kolejnych imprezach
rowerowych zorganizowanych w ramach
projektu „Bike(o)landia”.
W VI etapie imprezy rowerowej „Korona
Międzylesia”, który odbył się 17 września 2016
r. udział wzięły łącznie 32 osoby. Trasa wiodła
z Międzylesia przez Dolnik, Pisary i Jodłów do
Potoczka. Start rowerzystów miał miejsce przy
pawilonie GS w Międzylesiu. Celem była meta
usytuowana w Potoczku na końcu asfaltowej
drogi, którą przebiega żółty szlak pieszy na
Trójmorski Wierch. Był to najdłuższy etap
tegorocznego sezonu „Korony” - do pokonania
było 9,7 km oraz 250 m. różnicy wzniesień.

ubiorów miały być postacie z bajek, odbyła
się niedzielnym popołudniem 25 września
2016 r.

Wszyscy uczestnicy dzielnie je przejechali i
ustanowili swoje kolejne własne rekordy.
Bezwzględnie najszybciej, w 22’02’’, trasę
przejechał Tomasz Sidorowski z Huzar Bike
Academy - taka niespodzianka od Bartosza
Huzarskiego i samego p. Tomka. Niemniej w
naszej imprezie wcale nie trzeba się spieszyć,
gdyż każdy na mecie jest witany bardzo gorąco
przez wszystkich, którzy wcześniej do niej
dotarli. Każdy otrzymuje wpis do paszportu
„Korony Międzylesia” oraz odbiera zasłużone
gratulacje i brawa.

Każdy też ma możliwość uzupełnienia
poniesionego wydatku energetycznego i
poprawienia bilansu płynów. Wszyscy
przyczyniają się do powstania niepowtarzalnej
przyjaznej i radosnej atmosfery. A te widoki po
drodze oraz ze szczytu wzniesienia i
przyjemność odkrywania piękna naszych
terenów…I pogoda dopisała…

Kolejna impreza rowerowa o charakterze
happeningu czyli „Bajkowa Międzyleska
Masa Rowerowa”, podczas której inspiracją

Ideą było zgromadzenie jak największej
liczby rowerzystów i wspólna przejażdżka
ulicami miasta. Tym razem do wspólnej
zabawy było chętnych pięć osób, z tego
czworo przebranych za siebie oraz strach na
wróble z Krainy Oz. Wspólną przejażdżkę
ulicami Międzylesia zakończyliśmy przy
basenie. Towarzyszyła nam ciepła i
słoneczna pogoda. Aż żal, że nie było nas
więcej. Może następnym razem…
W sobotę dnia 01 października 2016 r.
trzynaście osób uczestniczyło w 48
imprezie
marszowo-biegowej
„Moja
Dwunastka” na stadionie w Międzylesiu,
które do wspólnego licznika pokonanych
kilometrów dodały kolejne 16,9 km.

Wielkimi krokami zbliżamy się do
pięćdziesiątki, która już w grudniu. Ale
zanim nastąpi Wielki Jubileusz zapraszamy
na wspólne maszerowanie i bieganie dnia
05 listopada 2016 r. na stadion w

Międzylesiu. Zapisy od 9.30 na
międzyleskim basenie.
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą
rekreacyjną zapraszamy na profile FB
Korona Międzylesia oraz Moja Dwunastka.
Informacje o naszych działaniach są
również
zamieszczane
na
stronie
internetowej UMiG www.miedzylesie.pl

SZTANGIŚCI W PRADZE

Team „ SUDETY” Międzylesie w
klasyfikacji
drużynowej
wywalczył
doskonałe 4. miejsce na 41 zgłoszonych
drużyn. Indywidualnie nasi zawodnicy do
domu powrócili z pięcioma medalami. I tak
: Złoty medal Łukasz Gajdulewicz – junior,
Patryk Hajduk – junior, Grzegorz Kantor –
masters. Brązowy medal Marcin Schreiber
– senior, Krzysztof Halczyk masters.
Gratulujemy !!!

Od 30.09 - 01.10.2016 r. w Pradze w
ramach EVLS Prague Showdown & Bench
Press WPC odbył się Puchar Świata WPC
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W imprezie
udział wzięło ponad stu zawodników
z kilkunastu krajów świata.

STRAŻACY W AKCJI

W zawodach tych reprezentując tak
zarówno Polskę, jak i klub „SUDETY”
Międzylesie,
wystartowała
piątka
międzyleskich zawodników.

Strażacy
z
powiatu
kłodzkiego
uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu
ratownictwa w warunkach górskich. Na
potrzeby szkoleniowe zainscenizowano
cztery różne sytuacje, które absorbowały
wszystkie rodzaje służb ściągniętych do
Międzygórza.

wezbrany potok górski, oraz pracownikowi
leśnemu przygniecionemu przez drzewo.
Ostatnie zdarzenie zakładało masowy
wypadek, kiedy to autokar wpadł w grupę
turystów. Działania
ocenione
zostały
bardzo dobrze.

OSP GOWORÓW
OSP Goworów pozyskała nowy sprzęt i
mundury bojowe strażaka dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu z MSWiA
i z firm
ubezpieczeniowych oraz darowiznom z
Nadleśnictwa Międzylesie i od p. Balcer Bartka.

W ćwiczeniach wzięli udział strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej (w tym
ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej),
z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz
ratownicy
z grupy
kłodzkowałbrzyskiej GOPR, a także OSP
Międzylesie, którzy wspólnie nieśli pomoc
osobom poszkodowanym w zdarzeniach
wymyślonych na użytek tych ćwiczeń,
a mogących się zdarzyć w rzeczywistości.
Pierwsza
sytuacja
zakładała
pomoc turyście, który wpadł do wąwozu
Wilczki. W kolejnych ratownicy z opresji
wybawiali
mężczyznę pokonującego

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

osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 53/100
groszy). Termin realizacji zadania do 20
grudnia 2016 r.
Zadanie realizowane będzie w ramach
udzielonej pomocy finansowej z PROW na lata
2014-2020 działanie „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
**********************************

Uprasza
się
mieszkańców
Gminy
Międzylesie i osób przyjezdnych o
zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa
przy cmentarzach oraz pamiętajmy o
odblaskach na drodze.

IFORMACJE O
POSTĘPOWANIU
W PRZETARGACH
W postepowaniu o zamówienie publiczne na
zadanie pn.: ,,Odbudowa drogi gminnej nr
119970D łączącej z drogą powiatową
miejscowości Jaworek i Nowa Wieś”, wybrana
została oferta firmy P.U.H. „DOMAX” z
Boronowa z ceną brutto 563.891,53
zł
(słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące

W zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:
„Przebudowa infrastruktury drogowej na
terenie miasta Międzylesie - droga w ulicy
Polnej w Międzylesiu”, wybrana została oferta
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowego
HYDRO-BUD z Goworowa z ceną brutto
41.240,79 zł (słownie: czterdzieści jeden
tysięcy dwieście czterdzieści złotych 79/100
groszy). Termin realizacji zadania do18
listopada 2016 r. W zapytaniu ofertowym na
zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury
drogowej na terenie miasta Międzylesie – droga
z Palcu Wolności w Międzylesiu”, wybrana
została oferta BASCH Sp. z o.o., z Długopola
Zdroju z ceną brutto 147.591,92 zł (słownie:
sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt jeden złotych 92/100 groszy).
Termin realizacji zadania do 30 listopada 2016
r. Realizacja w/w przedsięwzięć możliwa jest
dzięki pomocy finansowej w formie dotacji
celowej
z
budżetu
Województwa
Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016.

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

W zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:
„ROZTOKI droga dojazdowa do gruntów
rolnych”, wybrana została oferta BASCH Sp. z
o.o., z Długopola Zdroju z ceną brutto
60.431,75 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
czterysta trzydzieści jeden złotych 75/100
groszy). Termin realizacji zadania do14
listopada 2016 r.Realizacja przedsięwzięcia
możliwa jest dzięki pomocy finansowej w

formie dotacji celowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na
rok 2016.

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.

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)
17.10.2016*07.11.2016*21.11.2016
POMOC BEZPŁATNA !

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN
Międzylesie, 05.10.2016

Wnioski Rad Sołeckich
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
LP.

SOŁECTWO

TERMIN
ZŁOŻENIA
WNIOSKU

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYSOKOŚĆ
ŚRODKÓW
FUNDUSZU
SOŁECKIE
GO (ZŁ)

1.

Boboszów

29.09.2016

12.608,44

2.

Długopole
Górne

28.09.2016

3.

Dolnik

30.09.2016

4.

Domaszków

29.09.2016

Zagospodarowanie placu
festynowego –cd.
Działania promujące i
kształtujące wizerunek i
estetykę wsi oraz dalszy ciąg
kapitalnego remontu budynku
OSP- Długopole Górne.
Przydomowa oczyszczalnia
ścieków z zapleczem
sanitarnym.
Poprawa bytu mieszkańców
Domaszkowa.

28.868,34

9.206,66

31.209,02

5.
6.
7.

Gajnik
Gniewoszów
Goworów

30.09.2016
30.09.2016
29.09.2016

8.

Jaworek

27.09.2016

9.

Jodłów

30.09.2016

10.

Kamieńczyk

30.09.2016

11.

Lesica

30.09.2016

12. Michałowice

27.09.2016

13.

Międzylesie

30.09.2016

14.

Nagodzice

27.09.2016

15.

Niemojów

26.09.2016

16.

Nowa Wieś

29.09,2016

17.

Pisary

30.09.3016

Poprawa estetyki wsi.
Remont drogi gminnej.
Estetyka, rekreacja i
bezpieczeństwo wsi Goworów
(zakup paliwa na utrzymanie
terenów zielonych i dwóch
boisk sportowych-koszenie).
Zakup stołu i osprzętu do
tenisa stołowego, dalszy ciąg
budowy parkingu.
Remont świetlicy wiejskiej –
cd.
Zamontowanie przydrożnego
oświetlenia ( 2 słupy
oświetleniowe)- ciąg dalszy.
Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w stoły i krzesła.
Wyposażenie świetlicy
wiejskiej oraz zakup sprzętu
fitness.
Wszystko to nasza wspólna
sprawa
1. Prace remontowowykończeniowe, wyposażenie
świetlicy wiejskiej
2. Doprowadzenie energii
elektrycznej na plac
rekreacyjny
Realizacja II-ego etapu
budowy wiaty biesiadnej,
turystycznej na placu
gminnym w Niemojowie
1. Oświetlenie wsi- ciąg
dalszy.
2. Dopłata do wstawienia
drzwi świetlicy wiejskiej
Zagospodarowanie placu o
charakterze rekreacyjnym
poprzez postawienie obiektu
małej architektury- altanki na
boisku w Pisarach

10.111,72
8.083,14
18.007,61

9.393,92

8.239,18
7.958,30

7.458,96
8.051,93

31.209,02
11.609,76

6.928,40

9.737,21

10.361, 39

18.

Potoczek

19.

Roztoki

20.

Różanka

21.
22.

Smreczyna
Szklarnia

30.09.2016

Wizerunek wsi- dalsze
6.741,15
zagospodarowanie świetlicy i
terenu
20.09.2016 Budowa oświetlenia
19.848,94
drogowego, dofinansowanie
turnieju szóstek, utrzymanie
boiska oraz dofinansowanie
OSP w Roztokach
29.09.2016 Wizerunek wsi oraz
16.197,48
wyposażenie placu
rekreacyjnego
27.09.2016 Grodzenie działki rekreacyjnej 12.233,94
08.09.2016 Wyposażenie kuchni w
12.140,31
świetlicy wiejskiej- ciąg
dalszy
RAZEM
296.204,82

Wnioski zostały złożone w terminie ustawowym tj. do 30 września br.

