
 

 



ROZMOWA Z AGNIESZKĄ ŁĄK                                                                           

KIEROWNIKIEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                                 

W MIĘDZYLESIU 

 

Minął rok od czasu kiedy została pani kierownikiem ośrodka. Rozmawialiśmy 

wtedy o Programie 500+, ale ośrodek to także inne problemy…Jak pani ocenia ten czas 

? 

 Bardzo pracowity. Musiałam z wieloma rzeczami się zapoznać, które pomimo iż 

pracuję w ośrodku już prawie 20 lat, jakoś wcześniej mnie nie interesowały.  Akurat też 

wdrażany był Program 500+ - zupełnie nowe zadanie i wyzwanie dla wszystkich 

pracowników ośrodka. Był to też rok, w którym musiała być opracowana i wdrożona w życie 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016-2024, 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Międzylesie na lata 2016-2018 i wiele innych 

mniejszych programów, które aby mogły być wdrożone wymagały przeprowadzenia analiz, 

porównań dokumentów, zebrania danych od innych instytucji i oczywiście spisania potem 

wszystkiego w dość obszernych materiałach. Ponadto, na dobry początek mojego 

„kierowania”, ośrodek przeszedł pozytywnie kilkudniową kontrolę  z Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Było wiele trudnych sytuacji do przezwyciężenia i problemów do 

rozwiązania. I tu bardzo dziękuję dziewczynom                            z którymi pracuję za 

zaangażowanie w pracę i wspólne działanie. 

Czy kierownikiem ośrodka może zostać każdy, czy są jakieś obwarowania ustawowe,  a 

jeśli tak to czy pani spełnia te wymagania ?  

 Może zostać każdy, pod warunkiem że… posiada minimum 3-letni staż prac w pomocy 

społecznej, wykształcenie wyższe, oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Takie są wymagania stawiane przez ministerstwo. Spełniam wszystkie te trzy warunki. 

Pracuję w ośrodku od 1997r., w 2002r. ukończyłam studia licencjackie na kierunku 

pedagogika – animacja społeczno-kulturalna, a w 2004r. studia magisterskie na kierunku 

pedagogika, w roku 2015 zrobiłam specjalizację.  

A jak to się ma do pozostałej kadry ośrodka, czy również musi mieć konkretne 

wykształcenie ? 

 Tak, pracownik socjalny to zawód bardzo wymagający, choć niedoceniany. 

Wymagający zarówno pod względem samego charakteru pracownika, ale i właśnie wymagań 

stawianych przez ministerstwo pod względem wykształcenia.  Obecnie pracownik socjalny 

musi posiadać wykształcenie spełniając jeden z poniższych warunków :  

 posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

 ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, 

 do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, 

socjologia, nauki o rodzinie.  



 osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: 

pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia. 

 osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na 

kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te 

studia do dnia 31 października 2007 r. 

 osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe 

magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia. 

Oczywiście pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku spełniają te wymagania. Ponadto cały 

czas uczestniczą w różnych formach dokształcania zawodowego, aby na bieżąco być ze 

zmianami przepisów i wytycznych.  

Jakie cechy powinien posiadać pracownik ośrodka, aby mógł podołać tym specyficznym, 

trudnym zadaniom ? 

Praca pracownika socjalnego jest bardzo ryzykowna, realizuje się ją w bardzo 

ciężkich warunkach przy udziale wielu patologii społecznych. Samą pracę, jej charakter 

śmiało można nazwać misją. Pracownik socjalny jest to praca dla osób z powołaniem, 

mającym poczucie misji i obowiązku jaki na nim spoczywa. Istnieje mnogość 

niebezpieczeństw w ich codziennej pracy, coraz częściej w trakcie wyjazdów w środowiska 

zmuszeni są do korzystania z asysty policji. Ryzykują czasami własnym życiem, mając szereg 

ściśle określonych zasad etycznych – którym są bezwzględnie podporządkowani. Powinien też 

lubić ogrom pracy papierkowej, bo niestety ustawy                            i rozporządzenia 

narzucają coraz większą ilość dokumentów do wypełniania, co zajmuje większość dnia. Jasno 

określone zasady często nie są odzwierciedleniem rzeczywistości, w której przychodzi im 

działać. Jest to często zbiór prawd i wartości, które winien pracownik socjalny wyznawać i w 

stosunku do których powinien podchodzić z rozwagą i szacunkiem jednak w praktyce zasady 

te często są pomijane. Pracownik socjalny winien być moralnie poprawny w zawodzie i życiu 

osobistym. Wykonując swoją pracę przez szereg lat, spotyka wielu alkoholików, narkomanów, 

biednych, bezdomnych – często obarczonych chorobą psychiczną wywołującą dziwne 

zachowania, których bezpośrednim odbiorcą jest właśnie pracownik socjalny. Aby pracownik 

socjalny mógł kompetentnie działać, nie wystarczy wiedza i umiejętności praktyczne. 

Niezwykle ważny jest trzeci element: etyka zawodowa (wartości), gdyż często będzie działał 

wśród ludzi słabszych, nierzadko bezradnych i łatwowiernych. Wysokie standardy etyczne, 

poczucie swego rodzaju misji, jest nieodłącznym atrybutem pracy socjalnej. 

Rok temu na łamach „Informatora…” rozmawialiśmy o wejściu w życie ustawy 500+. 

Jak przebiegało w gminie wdrażanie programu ? 

 Po prawie roku funkcjonowania programu mogę stwierdzić, że w naszej gminie 

przebiegło to bardzo sprawnie. Wszystkie wnioski były rozpatrywane i wypłacane na bieżąco, 

oczywiście te wnioski, co do których wydania decyzji organem właściwym był tutejszy 

ośrodek. Wiem też, że pojawiały się różne statystyki na stronach internetowych, gdzie gmina 

Międzylesie była na ostatnim miejscu pod względem wydanych decyzji w stosunku do 

złożonych wniosków.  I tu muszę wytłumaczyć, że wnioski, co do których rodziny nie 

posiadają wydanych decyzji i to od kilku miesięcy, są to wnioski w ramach koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, czyli takie gdzie jedna z osób w rodzinie pracuje poza 



granicami kraju. Wnioski te zostały przesłane zgodnie z właściwością do Dolnośląskiego 

Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu i tam oczekują na rozpatrzenie. Po otrzymaniu z 

DOPS decyzji tutejszy ośrodek wypłaca przyznane świadczenia  w pierwszym terminie wypłat.  

Od 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

może kilka słów o tym nowym świadczeniu ? 

Tak, jest to pomoc dla matek z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Pomoc ta to nie tylko 

wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie 4000,-zł, ale 

również zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny, oraz 

kobiety w ciąży, zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, 

zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i 

połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, oraz w sytuacji 

niepowodzeń położniczych oraz dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-

rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano 

chorobę. 

Czy rodziny z dziećmi, które nie radzą sobie w wypełnianiu funkcji wychowawczych czy 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mogą liczyć na pomoc ośrodka i nie chodzi tu 

o pomoc finansową ? 

 Tak, w takich sytuacjach obejmujemy rodzinę wsparciem asystenta rodziny, który 

wskazuje prawidłowe rozwiązania. Asystent rodziny nie jest osobą, która ma za te rodziny 

wykonywać pracę, czyli sprzątać, gotować, robić zakupy – ma pokazać, nauczyć, jak robić to 

prawidłowo.  

Z jakimi problemami spotyka się ostatnio najczęściej ośrodek ? 

Realizujemy szereg zadań wynikających z różnych ustaw i na podstawie każdej ustawy 

występują inne problemy. Jednakże w ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z 

problemami związanymi z opieką nad osobami starszymi. Oczywiście nie dziwi nas fakt 

potrzeby zapewnienia tej opieki z naszej strony, gdy osoba jest samotna, ale przychodzą do 

nas dzieci, aby zająć się ich rodzicami. A i czasami rodzice się zgłaszają, bo nie chcą 

dzieciom „głowy zawracać”. Uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Dziecko 

zobowiązane jest do pomocy rodzicowi, gdy ten jej wymaga. Stoi przed nami bardzo wiele 

zadań i ośrodek nie jest od rozwiązywania wszystkich „niewygodnych” sytuacji, nie jesteśmy 

również mediatorem pomiędzy członkami rodziny, nie rozwiązujemy konfliktów rodzinnych. 

Nie może być tak, że dziecko mieszka  np. w bloku obok, a rodzic nie ma pomocy w zrobieniu 

zakupów. I tu składam ukłon w stronę dzieci, wnuków, a także rodzeństwa osób starszych, 

schorowanych zamieszkałych na terenie gminy – okażmy większe zainteresowanie ich losem.   

Kolejnym problemem w ostatnim czasie są działania podejmowane przez OPS                      

w ramach wspierania rodziny - jest to zjawisko przeciwdziałania przemocy i jej skutkom w 

rodzinie. Po uruchomieniu procedury Niebieskiej Karty pracownicy socjalni pracują w 

grupach roboczych z dzielnicowymi, pedagogami na rzecz poszkodowanych i sprawców 

przemocy. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji monitorują środowiska zagrożone przemocą. 

Działania te związane są z wypełnianiem wielu niezbędnych oświadczeń, druków, a 

możliwości rozwiązania sytuacji ze strony pracowników ośrodka są minimalne. Ustawa i 



rozporządzenie nie dają nam zbyt wielu możliwości, a samymi rozmowami z ofiarami i 

sprawcami przemocy niewiele można osiągnąć.  

Wspomniała pani o współpracy z dzielnicowymi. Rozumiem, że OPS generalnie 

współpracuje z innymi instytucjami o charakterze społecznym ? 

Oczywiście, że tak.  Pracujemy w różnych środowiskach i tam gdzie mamy do 

czynienia z przemocą współpracujemy z funkcjonariuszami policji i dzielnicowymi, 

prokuratorem, pedagogami szkolnymi czy też kuratorami zawodowymi. Współpracujemy 

również ze służbą zdrowia w przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 

kierowanych do DPS oraz osób uzależnionych. Mamy stały kontakt ze szkołami i 

przedszkolami ponieważ realizujemy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

wspierając dzieci w formie gorących posiłków. Współpracujemy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, a od grudnia 2016r. 

nawiązaliśmy współpracę z Caritasem w Świdnicy w celu realizacji „Programu operacyjnego 

pomoc żywnościowa”.  

Czy  zauważyła pani na swoim terenie tzw.  dziedziczenie świadczeń ? 

Niestety tak.  W chwili obecnej obsługujemy już trzecie pokolenie takich 

świadczeniobiorców. Jak podejmowałam pracę korzystali dziadkowie, potem rodzice,                   

a teraz ich dzieci. Na terenie  naszej gminy takich rodzin jest około dwudziestu. 

Często zapewne pani słyszy zarzuty kierowane pod adresem ośrodka, że pomoc 

otrzymują osoby z problemami alkoholowymi, że te środki są marnotrawione…Jak to 

wygląda z punktu widzenia ośrodka i ustawy o pomocy społecznej ? 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a dokładniej z art.7 ustawy pomocy społecznej 

udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, 

bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ale również z powodu alkoholizmu i narkomanii. 

Poza tym jest też art. 8, który mówi o kryterium dochodowym uprawniającym do skorzystania 

ze świadczeń z pomocy społecznej. Przyznając pomoc w formie zasiłków czy posiłków 

postępujemy zgodnie z przepisami prawa. Osobom, które mają problemy z nadużywaniem 

środków czy to psychoaktywnych czy alkoholu staramy się ograniczać przyznawanie pomocy 

pieniężnej, nie możemy jednak zostawić takich osób bez żadnej pomocy. Udowodnienie 

marnotrawienia środków nie jest też sprawą łatwą, gdyż musiałybyśmy chodzić za ludźmi i 

sprawdzać co kupują w sklepach za przyznane pieniądze, a na to nie mamy ani odpowiedniej 

liczby ludzi ani środków zapobiegawczych. 

Co chciałaby pani zmienić w swojej instytucji ?  

Chciałabym, aby ludzie darzyli nas większym zaufaniem, współpracowali z nami 

w zwalczaniu i zapobieganiu ich trudnej sytuacji życiowej. Aby ich codzienne problemy nie 

powodowały agresji podczas wizyt u nas. Aby okazywali więcej szacunku i poszanowania dla 

naszej wspólnej pracy, dla samych siebie i dla nas, jako osób starających się udzielić pomocy, 

oczywiście w miarę naszych możliwości.  

Zbliża się koniec  naszej rozmowy. Czego brakuje ośrodkowi na dzień dzisiejszy ? 

 Psychologa. Niestety coraz częściej napotykamy na swojej drodze zawodowej 

problemy ludzkie, których my jako pracownicy socjalni nie jesteśmy w stanie rozwiązać, 

wówczas niezbędna jest pomoc osób wykształconych w kierunku psychologicznym. Coraz 



częściej również tej formy pomocy wymagają osoby z problemem przemocy w rodzinie. 

Oczywiście wskazujemy, gdzie można z takich porad skorzystać, jednak to nie rozwiązuje 

problemów i nie zmniejsza ich skali. 

Dziękuję za rozmowę 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYLESIU                           

PRZEDSTAWIA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI 

PROGRAMU 500+ W GMINIE MIĘDZYLESIE W ROKU 2016 

Informacja o należnych i wypłaconych świadczeniach wychowawczych, poniesionych na ten cel 

wydatkach z budżetu państwa oraz o liczbie rodzin z ustalonym prawem do świadczenia 

wychowawczego  

 Wyszczególnienie 

Miesiąc 

SUMA 

- w tym w 

ramach 

koordynacji 

systemów 

zabezpieczenia 

społecznego 

IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Liczba świadczeń 

wychowawczych 

(przyznanych 

decyzją) 

należnych 

(przysługujących) 

za miesiąc... 

550 558 566 574 582 590 598 606 614 5 238 X 

1.1. 
- w tym na 

pierwsze dziecko 
214 215 216 217 218 219 221 225 230 1 975 X 

2. 

Liczba świadczeń 

wychowawczych 

wypłaconych w 

formie pieniężnej 

w miesiącu... 

229 599 551 526 615 609 594 632 591 4 946 693 

3. 

Poniesione z 

budżetu państwa 

wydatki na 

świadczenie 

wychowawcze 

(bez środków na 

koszty obsługi i 

na wdrożenie) w 

miesiącu... 

114 500 299 194 275 410 262 660 307 063 301 437 296 595 312 300 295 396 
2 464 

555 
346 376 

4. 

Liczba rodzin 

mających ustalone 

prawo do 

świadczenia 

wychowawczego 

na dziecko/dzieci 

za miesiąc ..... 

316 320 325 330 335 342 350 359 359 X X 

 



Plan finansowy na rok 2016 w rozdziale 85211 – świadczenia wychowawcze wynosił 2 523 000,-zł.  

Wydatkowano do dnia 31 grudnia 2016r. kwotę 2 512 789,56, z tego 2 464 555,28 na wypłaty 

świadczenia 500+, a kwotę 48.234,28 na koszty związane z  wdrożeniem programu i obsługi (ustawa 

na rok 2016 pozwalała na koszty obsługi w wys.2% od otrzymanej dotacji, od roku 2017 jest 1,5% od 

dotacji).  

Niewykorzystana kwota dotacji w wys.10.210,44 została zwrócona na konto Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 31.12.2016r. 

Informacja o złożonych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o 

wydanych decyzjach w sprawie – stan na 30.12.2016r. 

 

  Wyszczególnienie 
Wartość 

1 

1. 
Liczba złożonych "unikatowych" (tj. niepowtarzających się) wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego, z tego: 
428 

1.1. - złożonych w formie papierowej  404 

1.2. - złożonych drogą elektroniczną 24 

2. 
Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego (złożonych w formie papierowej i drogą elektroniczną) 
90 

2.1. 

- w tym wniosków przekazanych przez organ właściwy do rozpatrzenia marszałkowi 

województwa i na koniec grudnia organ właściwy nie posiada wiedzy o rozstrzygnięciu 

marszałka czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego 

86 

3. 
Liczba wydanych (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej i drogą 

elektroniczną) decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego 
338 

3.1. - w tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 314 

4. 
Liczba prowadzonych od 1 kwietnia 2016 r. spraw dotyczących zamiany formy wypłaty 

świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub na opłacanie usług  
0 

5. 
Liczba decyzji od marszałka województwa przyznających prawo do świadczenia 

wychowawczego, na podstawie których realizowana jest w gminie wypłata tego świadczenia  
65 

 

 

 

Wykazane w wierszu 2.1 tabeli 86 wniosków – są to wnioski, które oczekują na wydanie decyzji przez 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. 

 

 

 



XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU ODBYŁA SIĘ        

20 GRUDNIA 2016 r… 

 

…a w proponowanym porządku obrad 

znalazły się propozycje podjęcia uchwał w 

sprawach :  

1/ zmienienia uchwały Nr XVIII/100/2012 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 

czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia 

stałych obwodów głosowania, ustalenia ich 

granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych na terenie gminy Międzylesie 

2/ przyjęcia lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Międzylesie 

3/ określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i 

młodzieży z terenu gminy Międzylesie 

4/ określenia wysokości opłat za 

korzystanie ze świadczeń publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych na terenie 

gminy Międzylesie 

5/ wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych w granicach działek 

124/2 o pow. 0,09 ha oraz nr 124/6 o pow. 

0,02, obręb Nagodzice 

6/ ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 

dla ZGKiM w Międzylesiu na rok 2017 

7/ uchwalenia budżetu gminy Międzylesie 

na rok 2017 

8/ przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Międzylesie 

9/ zmian w budżecie gminy na rok 2016 

Zainteresowanych dokładnym przebiegiem 

sesji zapraszamy na stronę : 

www.miedzylesie.pl>zakładka 

BIP>zakładka Rada Miejska 

ROBOTY PUBLICZNE 

PODSUMOWANIE 2016 R. 

 
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

w ramach współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w 2016 r. podpisał 1 

umowę na prace społecznie użyteczne 

(łącznie 13 zatrudnionych osób) oraz 8 

umów w ramach robót publicznych (46 

podpisanych umów o pracę pomiędzy 

Urzędem Miasta i  Gminy Międzylesie 

a bezrobotnymi). Jedna z umów dotyczyła 

prac na rzecz gospodarki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej, gdzie stroną 

porozumienia był dodatkowo Dolnośląski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu. 

Prace społecznie użyteczne trwały 

od kwietnia do listopada, a osoby 

skierowane były pod opieką Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej 

oraz Zakładu Usług Komunalnych  

w Międzylesiu. 

Roboty publiczne w terenie 

rozpoczęte zostały na początku maja 

i trwały do połowy grudnia. Dla 

przypomnienia poniżej przedstawiono 

przebieg prac miesiąc po miesiącu. 

 

MAJ-CZERWIEC: 

 

– Gmina Międzylesie wspólnie z Zarządem 

Dróg Powiatowych w  Kłodzku 

zrealizowała porozumienie dotyczące 

remontu chodnika przy ul. Wojska 



Polskiego w Międzylesiu. Zadanie polegało 

na wymianie zniszczonej starej nawierzchni 

na trwalszą nową kostkę betonową 

zakupioną przez Powiat Kłodzki. 

Remontowana powierzchnia wyniosła 

blisko 100 m2. Inwestycję udało zakończyć 

się przed Dniami Międzylesia, dzięki 

czemu uniknięto problemów na tym 

ważnym dla mieszkańców ciągu pieszym 

a także znacznie poprawiono estetykę 

okolicy. Gmina wykonała prace w ramach 

robót publicznych z pomocą ZGKiM i ZUK 

Międzylesie, 

– wymiana uszkodzonej nawierzchni 

chodnika na ul. Powstańców Śląskich oraz 

Kolejowej w Międzylesiu; – odkrzaczenie, 

wykoszenie i uprzątnięcie ul. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego, Chrobrego, Szkolnej, 

Sobieskiego, Lipowej, Sportowej, 

Kościelnej, Mickiewicza, Warszawskiej, 

Syrokomli i  Szarych Szeregów 

w Międzylesiu; – odkrzaczenie pobocza na 

łączniku drogi powiatowej z krajową 

w Nagodzicach; – prace naprawcze, 

wykoszenie i  uprzątnięcie placu 

rekreacyjnego w  Nagodzicach; –

odkrzaczenie drogi wojewódzkiej nr 389 na 

odcinku Jedlnik-Różanka; – udrożnienie 

części potoku Nowinka w Nowej Wsi. 

 

LIPIEC: 

 

Wykonano szereg prac drogowych, 

porządkowych, remontowych oraz 

poprawiających bezpieczeństwo i estetykę 

miejsc najbardziej zdegradowanych.    

W okresie wakacyjnym w szkołach 

i przedszkolach w  Międzylesiu 

i Domaszkowie prowadzono intensywne 

prace remontowe. Pracownicy robót 

publicznych pomagali w malowaniu 

pomieszczeń lekcyjnych i korytarzy.  

Ponadto w celu poprawy dostępności 

i dojazdu do posiadłości oraz działek 

położonych przy drogach gminnych 

przeprowadzono utwardzanie, profilowanie 

i odwadnianie dróg w Międzylesiu (przy 

ulicy Sobieskiego, Warszawskiej 

i Powstańców Śląskich), Długopolu 

Górnym i  Smreczynie. w Nowej Wsi 

w ramach programu „Bezrobotni dla 

gospodarki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej” dokonano melioracji 

potoku Nowinka.  

W dalszym ciągu trwały prace na drodze 

wojewódzkiej nr 389 na odcinku Różanka-

Międzylesie, gdzie wycinano krzaki 

utrudniające widoczność i  zahaczające 

o poruszające się tą trasą pojazdy. 

W Nowej Wsi wykoszono i odkrzaczono 

powierzchnie przy Kościele, na 

cmentarzach, wokół boiska i placu 

rekreacyjnego, a  także przy zjazdach 

z drogi powiatowej. 

W Nagodzicach zadbano o porządek na 

placu rekreacyjnym.  

W Międzylesiu przy ul. Sportowej, 

Kościelnej, Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

Kolejowej, Granicznej, Wojska Polskiego 

i  Szarych Szeregów uprzątnięto 

i wykoszono pobocza oraz usunięto krzaki. 

Na stacji PKP poprawiono widoczność ze 

znajdującego się tam punktu widokowego. 

W Kamieńczyku prowadzono prace 

przygotowawcze do obchodzonych 28 

sierpnia Dożynek Gminnych.  

 

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ: 

 

– 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, 

– 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 

melioracji potoku Cieszyna.  

 

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD: 

 

1. ROZTOKI: – wymiana 

odwodnienia liniowego przy drodze 

prowadzącej do stacji PKP, – budowa 70 m 

drogi dojazdowej do posesji nr 16, – 

wstawienie przepustu w drodze gminnej 

119977D. 

2. MIĘDZYLESIE: – budowa 

przepustu przy ulicy Sobieskiego (zjazd na 

drogę dz. 492), – wymiana przepustów oraz 

wykopanie rowów w ciągu drogi gminnej 

nr 119968D, – remont drogi dojazdowej 

(dz. nr 532/3) do gruntów rolnych, – 

uzupełnienie ubytków w drodze 

dojazdowej do ogródków działkowych przy 

stacji PKP. 

3. RÓŻANKA: – wymiana nawierzchni 

mostu drewnianego przy wjeździe na drogę 

dz. 256. 

4. NIEMOJÓW: – demontaż uszkodzonego 

ogrodzenia placu rekreacyjnego oraz 

przygotowanie do jego modernizacji. 

5. DŁUGOPOLE GÓRNE: – montaż lustra 

drogowego przy wiadukcie kolejowym 

6. GAJNIK: – prace przy budowie 

ogrodzenia wokół placu przy świetlicy 

wiejskiej, – zakończenie prac oczyszczania 

potoku Cieszyna, 

7. DOLNIK: – uzupełnienie ubytków 

i naprawa mostu na drodze dojazdowej (dz. 

nr 93 i 87/4) do posesji nr 23, – wymiana 

przepustu przy zjeździe na drogę 

dojazdową (dz. nr 87/1) do gruntów 

rolnych. 

8. GOWORÓW: – uzupełnienie ubytków 

w drodze dojazdowej do gruntów rolnych 

(dz. nr 200), – montaż lustra   

9. DOMASZKÓW: – montaż Pomnika 

Siewcy i  tablicy upamiętniającej, –

odkrzaczenie drogi dojazdowej (dz. nr 921) 

do gruntów rolnych.   

10. GNIEWOSZÓW: – montaż 10 tablic 

kierunkowych ułatwiających lokalizację 

adresową budynków. 

11. SZKLARNIA: –  odbudowa rowów 

wzdłuż drogi gminnej nr 119979D, – 

oczyszczenie odwodnień liniowych dróg 

dojazdowych do drogi gminnej. 

12. BOBOSZÓW: – naprawa mostu na 

drodze dojazdowej do posesji nr 9. 

13. Dalszy ciąg prac przy odkrzaczaniu 

drogi powiatowej pomiędzy Międzylesiem 

a Goworowem. 

14. Odkrzaczanie drogi powiatowej od 

Międzylesia w kierunku Dolnika. 

15. Montaż brakującego i wymiana 

uszkodzonego oznakowania znajdującego 

się w pasie dróg gminnych i wewnętrznych 

w zarządzie gminy. 

 

 

 

 



LISTOPAD_GRUDZIEŃ: 

 

– postawiono nową wiatę przystankową 

w Długopolu Górnym, 

– umieszczono lustra drogowe na 

skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego z ul. Słoneczną w Międzylesiu 

oraz na ul. Kolejowej w Domaszkowie przy 

wyjeździe ze stacji PKP, 

– wymieniono nawierzchnię drewnianego 

mostu na drodze gminnej nr 119978D 

w Smreczynie, 

– zamontowano barierki zabezpieczające na 

mostku w ciągu drogi prowadzącej do 

gospodarstw nr 3-8 w Boboszowie. 

 

W 2017 r. zaplanowano 

zatrudnienie na poziomie nie niższym niż w 

roku ubiegłym. Plan robót jest bardzo 

obszerny, ale przewidywane prace powinny 

przebiegać sprawnie i  skutecznie. 

Priorytetowo realizowane będą zadania 

zapewniające i  zwiększające 

bezpieczeństwo oraz ułatwiające codzienne 

funkcjonowanie mieszkańców naszej 

gminy. 

OTWARCIE BUDYNKU 

ZAPLECZA SPORTOWEGO                                          

W DOMASZKOWIE 

 

20 grudnia oddano do użytku 

budynek zaplecza sportowego w 

Domaszkowie. W uroczystościach udział 

wzięli zaproszeni goście: Maciej Zieliński - 

pełnomocnik marszałka ds. rozwoju 

inicjatyw sportowych w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego oraz etatowy członek 

Zarządu Powiatu Piotr Marchewka. Po 

krótkim przemówieniu burmistrza przecięto 

wstęgę. Burmistrz Tomasz Korczak oraz 

prezes klubu Władysław Mendel podpisali 

oficjalny dokument dotyczący przekazania 

budynku pod zarząd klubu. Następnie 

proboszcz Jan Maciołek poświęcił nowo 

otwarty obiekt. Uczestnicy spotkania 

zwiedzili budynek. Składa się on z dwóch 

szatni, dla gości oraz gospodarzy, toalety 

dla niepełnosprawnych, toalety dla kibiców, 

a także pomieszczeń gospodarczych oraz 

pomieszczenia dla zarządu, gdzie 

zgromadzono puchary zdobyte przez lata 

działalności klubu. 

 

Mamy nadzieję że budynek przyczyni się 

do dalszego rozwoju klubu, propagowaniu 



zdrowego trybu życia wśród młodzieży z 

Domaszkowa i okolicy, oraz życzymy 

kolejnych sukcesów sportowych. 

  Relację z otwarcia pokazała 

także telewizja kłodzka. 

NARADA SOŁTYSÓW 

 

21 grudnia 2016 r. w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się 

ostatnia w tym roku narada 

sołtysów.  Podczas spotkania 

podsumowano realizację zadań w ramach 

funduszu sołeckiego w 2016 r. 

oraz zrealizowanych projektów w 

ramach  GFPiRPA oraz GFPN. Kolejnym 

tematem był coroczny konkurs na 

Najładniejszą Choinkę oraz Szopkę 

Bożonarodzeniową 2016. Tradycyjnie, jak 

co roku, w styczniu odbędzie się spotkanie 

delegacji wsi oraz zespołów ludowych 

podczas Międzyleskiego Kolędowania, 

gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 

Kierownik Referatu Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Wiesława 

Szyrszeń przedstawiła sukcesy uczestników 

z gminy Międzylesie w programie Odnowy 

Dolnośląskiej Wsi.  

Ważnym wydarzeniem było podziękowanie 

sołtysów przekazane dla odchodzącej na 

zasłużoną emeryturę inspektor Anny 

Kulbaki. Pani Ania przez wiele lat 

opiekowała się sprawami funduszu 

sołeckiego oraz wspierała organizacyjnie 

imprezy skierowane dla społeczności naszej 

gminy, między innymi coroczne dożynki.  

 

Na zakończenie burmistrz Tomasz Korczak 

oraz zaproszony na spotkanie ksiądz 

dziekan Jan Tracz przekazali 

zgromadzonym serdeczne życzenia 

świąteczne i noworoczne, i uczestnicy 

podzielili się opłatkiem. 

 

NOWA STAWKA OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. 

obowiązuje wyższa stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 i 

więcej osób, w wysokości 2 złote 

miesięcznie od 5 i 6 mieszkańca, 

zamieszkującego nieruchomość, jeżeli 



odpady komunalne zbierane i odbierane 

są jako zmieszane.  

Nowe stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynikają z Uchwały Nr XXIII/121/2016 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 

listopada 2016 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty 

oraz zróżnicowania stawek (Dziennik 

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z  

2016 r., poz. 5865) 

Pozostałe  stawki  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi  

nie  ulegają  zmianie. 

 

PODSUMOWANIE  

NABORÓW WNIOSKÓW 

SKŁADANYCH PRZEZ 

ZESPOŁY SZKÓŁ NA TERENIE 

GMINY W RAMACH 

PROGRAMU AKTYWIZACJI 

OBSZARÓW WIEJSKICH NA 

TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 Młodzieżową Radę MiG 

Międzylesie powołano do życia w 2015 r. 

Uchwałą Nr IV//15/2015 z dnia 10 lutego 

2015 r. Kadencja Rady zgodnie z 

przepisami ustrojowymi trwa jeden rok 

szkolny czyli od września do czerwca. Wraz 

z powołaniem Młodzieżowej Rady,                   

w dniu 22 grudnia 2015 r; z inicjatywy 

Burmistrza oraz Rady Miejskiej w 

Międzylesiu na mocy uchwały Nr 

XIV/69/2015 zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia i realizacji Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie 

Międzylesie; wzbogacono Program 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich o 

dodatkową pulę 5 000 zł jako budżet 

przeznaczony na działalność Młodzieżowej 

Rady MiG Międzylesie.  

 Tym samym istotnym nowum w 

naborze do PAOW w 2016 r; było 

wprowadzenie możliwości ubiegania się o 

granty (w ramach przeznaczonej puli) przez 

Zespoły Szkół na terenie gminy. Wysokość 

grantów dla Zespołów Szkół określona 

zostały do kwoty 200 zł, a w przypadku 

pozostałych pomiotów na zasadach 

dotychczasowych czyli do kwoty 400 zł.                                               

 Pierwszy nabór obowiązywał w 

terminie od 15 lutego do 15 marca 2016 r.                  

wpłynęło 19 kart projektów: 13 projektów 

złożyły podmioty z Zespołu Szkół w 

Międzylesiu, zaś 6 projektów z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie. Ogólna wartość 

zrealizowanych projektów w ramach 

PAOW w pierwszym naborze wynosiła 

3 582,21 zł.  W związku z 

niewyczerpaniem puli środków 

przeznaczonych na granty w terminie od 3 

do 8 listopada 2016 r; ogłoszony został 

drugi nabór wniosków, w którym do 

podziału uruchomiono środki 

niewykorzystane w pierwszym naborze w 

wysokości 1 417,79 zł.  Nabór cieszył się 

wyjątkowym zainteresowaniem. 

Zgłoszonych zostało 16 kart projektów na 

łączną kwotę 3 071,87 zł. Wszystkie 

złożone wnioski zostały rozpatrzone, 

jednak z uwagi na ograniczoną pulę 

środków pozostającą na rachunku PAOW, 

Młodzieżowa Rada zatwierdziła do 

realizacji 7 wybranych wniosków. Ogólna 

wartość zrealizowanych projektów w 

ramach PAOW w drugim naborze wynosiła 

1 398,87 zł. Zrealizowane projekty miały na 

celu wsparcie edukacji szkolnej, 

pozaszkolnej jak i pełniły rolę 

wychowawczą.  



 Reasumując powyższe należy także 

wspomnieć, że w przypadku pierwszego 

naboru za jego realizację odpowiedzialna 

była Młodzieżowa Rada, I kadencji w roku 

2015/2016. Natomiast za realizację 

wniosków w ramach drugiego naboru 

odpowiedzialna była obecnie funkcjonująca 

Młodzieżowa Rada II kadencji w roku 

2016/2017. 

 „STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  

I  KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA                                                                                                                                                                                                  

PRZESTRZENNEGO MIASTA I 

GMINY MIĘDZYLESIE” 

Trwają prace nad 

nowoprojektowanym studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie. Dnia 29 grudnia 2016 

roku w Urzędzie Miasta i Gminy 

Międzylesie odbyło się robocze spotkanie z 

Panią Sylwią Wróbel - projektant  w 

sprawie ponownego opiniowania 

dokumentu.  Pani projektant przedstawiła 

zmiany, które muszą zostać uwzględnione 

w części tekstowej i graficznej studium. Po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez 

instytucje dokumentu, na stronie 

internetowej urzędu oraz na tablicach 

informacyjnych w całej gminie, zostanie 

opublikowane obwieszczenie o wyłożeniu 

projektu studium do publicznego wglądu. 

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW 

PROCESU TWORZENIA                                                                             

SIECI NAJCIEKAWSZYCH WSI 

17 stycznia 2017r. w Malni (woj. opolskie) 

odbyło się spotkanie uczestników procesu 

tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. 

Celem spotkania było podjęcie decyzji w 

zakresie pierwszych certyfikacji wiosek.  

Na zaproszenie Joachima Wojtali - 

Przewodniczącego Zarządu PSORW, do 

Malni przyjechali przedstawiciele gmin, 

których wioski kandydują do Sieci 

Najciekawszych Wsi w Polsce, a także 

przedstawiciele Stowarzyszenia Polskiej 

Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.   

 

W spotkaniu wzięli udział m. innymi 

Ryszard Wilczyński - poseł na Sejm RP, 

przedstawiciele z Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Departamentu Produktu 

Turystycznego i Współpracy Regionalnej 

Polskiej Organizacji Turystycznej, 

Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej, Fundacji Wspomagania Wsi, 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z 

Poznania. 

 

Z gminy Międzylesie o miejsce w SNW 

zabiega wieś Goworów. 

Gminę na spotkaniu reprezentował 

Burmistrz Tomasz Korczak oraz 

koordynator odnowy wsi Wiesława 

Szyrszeń. 

Więcej informacji: 

www.psorw.odnowawsi.pl 

http://www.psorw.odnowawsi.pl/


POMOC RZECZOWA DLA 

MIESZKAŃCÓW OBJĘTYCH 

OPIEKĄ OPS 

 

W wyniku wichury z 2015 r. 

powalonych zostało wiele drzew. Gmina 

zgromadziła więc drewno opałowe, które 

nieodpłatnie przekazywane jest 

mieszkańcom naszej gminy, objętym 

pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu. Na chwilę obecną do 

burmistrza wpłynęło 38 wniosków, z 

których  26  zostało zrealizowanych. Każdy 

otrzymał po 2,5 m3 drewna. 

 

OKAZALI  SERCE… 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Bożego Ciała w Międzylesiu przy 

ofiarności, zaangażowaniu i dobrym sercu 

ludzi dobrej woli zebrała w grudniu 150 

paczek, które zostały przekazane dla dzieci 

z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w 

Piszkowicach prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. 

Część paczek była przygotowana imiennie 

dla konkretnych dzieci, a część były to 

środki higieniczne  i pierwszej potrzeby dla 

dzieci.  

Zakład ten przeznaczony jest dla 

dzieci w wieku od 9. miesięcy do 15. lat 

wymagających rehabilitacji leczniczej lub 

świadczeń opiekuńczo - leczniczych. 

Zakład udziela wychowankom 

całodobowego utrzymania i świadczeń 

zdrowotnych polegających w szczególności 

na : rehabilitacji leczniczej, pielęgnacji 

chorych, pielęgnacji i opiece nad 

niepełnosprawnymi, działaniach 

profilaktycznych, badaniach i poradach 

lekarskich. 

Wszystkim zaangażowanym w 

zbiórkę osobom, dziękujemy za okazane 

serce. 

OWOCNA, PEŁNA EMPATII 

WSPÓLPRACA… 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że w grudniu 2016r. 

przystąpił do współpracy z CARITAS w 

Świdnicy w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020. W ramach współpracy otrzymaliśmy 

w grudniu artykuły żywnościowe dla 500 

osób z terenu gminy Międzylesie. W dniach 

19 i 21 grudnia wydaliśmy żywność dla 452 

osób, które kwalifikują się do udziału w 

programie. Osoby te otrzymały ryż, cukier, 

olej, filety z makreli w puszkach, groszek z 

marchewką, fasolę w puszkach oraz szynkę 

drobiowa w puszkach. 

Jednocześnie informuję, że od 

stycznia br. zmieniły się zasady 

kwalifikowania do udziału w Programie. 

Kryterium dochodowe uprawniające do 

odbioru żywności wynosi od stycznia 

2017r: 

- 1268,-zł na osobę samotnie zamieszkującą 

- 1028,-zł na każdą osobę w rodzinie 

Pod uwagę brane są dochody netto za 

miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do 

środka. 

Kolejny transport żywności przewidywany 

jest na luty br. 

W tym miejscu dziękujemy wszystkim 

osobom zaangażowanym w pomoc: 

- osobom, które pomagały przy rozładunku 

i wydawaniu żywności 

- członkom Miejsko-Gminnego Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej 

- firmie DREWZAM Pana Rafała 

Zamośnego  

- Zespołowi Szkół w Międzylesiu 

  

 



REGIONTOUR 

MIĘDZYNARODOWE TARGI 

REGIONÓW 

TURYSTYCZNYCH 

 

 
 

Od 19 do 22.01.2017 r.  w Brnie 

trwały międzynarodowe targi,  na których 

wystawcy z Europy starali się pokazać  

indywidualność swoich „małych ojczyzn”. 

Oprócz typowej turystyki przedstawiano 

walory kulturowe, rzemieślnicze i wyroby 

spożywcze produkowane w regionach 

wystawców. Występy zespołów ludowych, 

które brały udział w targach uświetniały i 

umilały pobyt odwiedzających. 

Ciekawostkami dla naszych odkrywców 

nauki z Międzylesia,  i nie tylko mogą  być 

np.:   urządzenie elektryczne „cewka Tesli”, 

które zapala świetlówkę trzymaną w ręce, a 

także robot który składa kostkę Rubika 

zaprojektowany przez uczniów ze szkoły w 

Brnie.  

 
 

Targi są okazją również dla innych 

państw Europy, które można było 

odwiedzić  na stanowiskach. Oprócz Czech 

także Szwajcaria, Słowacja, Niemcy i 

Polska, promowały swoje regiony.  

W ramach projektu unijnego 

realizowanego z naszym partnerem z Czech 

pt. „Promocja drogą do rozwoju turystyki 

pogranicza polsko-czeskiego”, gmina 

Międzylesie zachwalała walory turystyczne 

naszego regionu.  

 

 
 

Stoisko - wspólne z naszym 

sąsiadem z Kralik, cieszyło się dużym 

zainteresowaniem wśród odwiedzających, 

którzy jeszcze nie poznali naszych okolic. 

Urząd  Miasta i Gminy Międzylesie 

reprezentowali na targach: M. Gliński,  

E. Siwek, M. Kowalska i K. Kaim.   

 

 
 

     



MIĘDZYLESIANIE ZNÓW 

OTWORZYLI SERCA  

25. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy już za nami 

 

Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem 

„Kręcimy się już 25 lat” Gramy dla dzieci i 

seniorów”.  Od wczesnych godzin rannych 

20.  wolontariuszy przemierzało ulice 

Międzylesia i okolic by zbierać pieniądze 

do puszek. Pomimo niskiej temperatury  

ludzi z otwartym sercami nie brakowało.  

Od godziny 15.00 po raz szósty   

mieszkańcy Międzylesia przyłączyli się do 

biegu „Policz się z cukrzycą” . Głównym 

celem biegu było  zwrócenie uwagi na 

problem cukrzycy w Polsce oraz 

propagowanie zdrowego trybu życia i 

aktywności ruchowej. Głównym 

organizatorem biegu był MLKS „Sudety” z 

p. prezesem j J. Błażejewskim  i  Katarzyną 

Grzybowską-Kanią na czele. Ratownik 

medyczny p. S. Szura wygłosił mini wykład  

o cukrzycy.   

 

Każda chętna osoba miała możliwość 

zbadania poziomu glukozy  we krwi. Po  raz 

pierwszy  biegliśmy w  pomarańczowych 

biegowych koszulkach  a napój izotoniczny 

Oshee zapewnił odpowiednie nawodnienie 

i  dodawał energii  wszystkim uczestnikom 

biegu.  

 

Od godz. 17.30 na sali widowiskowej  

Ośrodka Kultury rozpoczęło się szlachetne 

granie.  

Występy artystyczne rozpoczęły „Noce i 

dnie w wykonaniu D. Rzeszutka. . 

Następnie na scenę wkroczyli  uczniowie 

klasy I a i b oraz  „Urwisy”  prezentując  

układy  taneczne z różnych stylów.   

Podczas finału na scenie dzieci 

zaprezentowały  także pokaz z użyciem 

pojek : 

 A. Bańkowska, K.Kowal Z.Kyś) i układ 

akrobatyczny : D.Makarska, V..Zin 

 

Pomiędzy poszczególnymi występami 

można było skosztować pysznych 

domowych ciast  upieczonych przez 



rodziców,  wziąć udział w loterii 

orkiestrowej. Na specjalnie 

przygotowanym stoisku  można było  

przekonać się na własne oczy, co się dzieje 

z kierowcą, który jest pod wpływem 

alkoholu. Dzięki specjalnym okularom 

każdy chętny  mógł sobie uświadomić 

jakim zagrożeniem jest jazda na 

podwójnym gazie. 

 

 W  kolejnej części wystąpiły  klasy II d, 

klasy II c i b , III a i c  i IIIb zespół Chochliki    

w piosenkach o tematyce zimowej.  

Jak co roku nie zabrakło pokazu 

ratownictwa medycznego, w  tym roku  w 

wykonaniu strażaków z OSP Goworów. 

Pokazy odbywały dzięki torbie ratowniczej. 

Torba  ratownicza  została  zakupiona z 

funduszy pozyskanych   w ramach akcji 

„Halo czy mnie słyszysz” i przekazana 

przez organizatorów tej akcji. 

Podczas finału zaśpiewali również   

V. Borysiewicz i P. Kulbaka. 

Ogromne wrażenie na widzach zrobiły 

pokazy cheerliderek. Jako pierwsze  

z  pomponami  wystapiły   M. Mądry i  

M.Cymborska, w kolejnym pokazie 

wystąpili:   

 

 

K. Gałuszka M.Furtak N.Szłapa B. 

Kasperowicz K. Czubala.  Ostatnim 

układem cheerliderek      był taniec L. 

Smoleń i M. Jaworskiej.  W   latynoskich 

rytmach    zatańczyły dla nas A. Pokrątka, J. 

Broszko i I.Pawlak. Na zakończenie finału,     

w  etiudzie tanecznej  i hip-hopie, wystąpił 

zespół Plus-Minus.  Wszystkie prezentacje 

i występy otrzymały ogromne  brawa od 

zgromadzonej licznie publiczności. 

Tradycją każdej edycji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy jest  licytacja 

wyjątkowych przedmiotów przekazanych 

przez mieszkańców Międzylesia. Podczas 

licytacji można było także zakupić  gadżety  

ofiarowane przez Fundacje  WOŚP. 

Licytacja jak zwykle przyniosła sporo 

emocji i znacząco wsparła konto orkiestry. 

Około godziny 20.00  wystrzeliło Światełko 

do nieba”. 

 

WOŚP kręci się już 25 lat.  Nasz sztab 

zawsze może liczyć na dzieci 

i młodzież z Zespołu Szkół w Międzylesiu. 



Dziękuję  nauczycielom za pomoc 

 i zaangażowanie w przygotowanie dzieci. 

Dziękuję sponsorom finału : Kucfir L., 

Głowackiemu P., Dudkowi K., B. 

Polańskiemu., Janowskiej L, OSP 

Międzylesie, Tatrek  M., Ociepa A., 

Jarmołowicz L., ZUK w Międzylesiu,  

Szarotcie B., Witwickiej E., Wójtowicz M., 

Pietrasowi P., Bogdanowi D., OD „Tęcza”. 

A.Kuś, OSP Międzylesie, PPHU Corso 

Serdeczne podziękowania dla pracowników 

MGOK,  Krzysia Jaska za obsługę 

fotograficzną i wolontariusza Maćka 

Dudka. Specjalne podziękowania kieruję do  

I. Trytek - dziękuję za  OGROMNĄ pomoc. 

Największe jednak podziękowania kieruję 

do Was mieszkańcy gminy Międzylesie. 

Bez Was nie byłoby tej „letniej zadymy w 

środku zimy”. 

Do zobaczenia za rok na 26. Finale WOŚP! 

I pamiętajcie - gramy do końca świata i 

jeden dzień dłużej! 

Szefowa sztabu  w Gminie Międzylesie   

Agata Biernacka 

 

HALLO CZY MNIE SŁYSZYSZ 

?!?!?! 

 

Na wołanie Zarządu Gminnego 

Ochotniczych Straży Pożarnych gminny 

Międzylesie odpowiedzieli mieszkańcy 

naszej gminny: tak słyszymy, weźmiemy 

udział i pomożemy! 

 

Akcja "hallo czy mnie słyszysz ?!?!?!" 

miała na celu szkolenie z podstaw 

udzielania pierwszej pomocy mieszkańców 

naszej gminny. W trzy dniowym szkoleniu 

instruktażu udzielaliśmy w: Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie, Zespole Szkół 

w Międzylesiu,                Nadleśnictwie 

Międzylesie, Świetlicy Wiejskiej w 

Goworowie, MGOK w Międzylesiu, 

Samorządowym Przedszkolu w 

Międzylesiu.  

 

Na spotkaniach poruszaliśmy tematy: 

resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

dorosłych, dzieci, ułożenie w pozycji 

bezpiecznej, bezpieczeństwo podczas 

wypadków drogowych, bezpieczne 

wyciągnięcie poszkodowanego z pojazdu. 

Mimo nie sprzyjającej aury pogodowej 



odwiedziło nas wielu mieszkańców. Zajęcia 

były bardzo ciekawe, a to za sprawą 

profesjonalnych instruktorów, którzy 

posiadają wiedzę i praktykę w dziedzinie 

ratownictwa medycznego oraz 

nowoczesnego sprzętu, który został nam 

wypożyczony z Wyższej Szkoły Medycznej 

w Kłodzku. 

Akcja była połączona dwoma celami 

pierwszy i najważniejszy nauka 

mieszkańców naszej gminy jak reagować w 

chwili, gdy jest potrzebna nasza pomoc 

wobec osoby poszkodowanej oraz drugi cel 

pozyskanie darowizn na doposażenie 

jednostki OSP Goworów w sprzęt do 

udzielania kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. Osiągnęliśmy podwójny sukces –  

AKCJA UDANA W 100% - NASI 

SŁUCHACZE ZADOWOLENI i 

BOGATSI W WIEDZĘ I 

UMIEJĘTNOŚCI, UDAŁO NAM SIĘ 

ZEBRAĆ KWOTĘ 4.765,00 zł. 

 

Na tą kwotę złożyły się środki przekazane 

ze zbiórki podczas szkoleń min. darowizna 

od: Nadleśnictwa Międzylesie, 

pracowników zakładów pracy: Instytut 

Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III 

w Międzylesiu tzw. „ZDEL Międzylesie”, 

UMiG Międzylesie, Samorządowe 

Przedszkole w Międzylesiu, oraz wielu 

prywatnych sponsorów, a także strażaków z 

terenu naszej gminy oraz z indywidualnej 

zbiórki darowizn jednostki OSP Roztoki. 

Za co serdecznie dziękujemy! Zebrane 

środki pozwoliły nam zakupić Torbę-

Plecak PSP R1, który zawiera sprzęt 

niezbędny do udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w wielu wypadkach. Do 

zestawu zostanie dokupiona deska 

ortopedyczna oraz szyny Kramera służące 

do stabilizacji poszkodowanego 

urazowego, zestaw zostanie sfinansowany 

ze środków budżetu Miasta i Gminy 

Międzylesie. 

W dniu 15.01.2017 r. podczas finału WOŚP 

w MGOK w Międzylesiu nastąpiło 

uroczyste  przekazanie torby medycznej. 

Podczas imprezy Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie wraz z Prezesem Zarządu 

Gminnego dh Jackiem Pilnym wręczyli 

Torbę PSP R1 na ręce naczelnika dh 

Mirosława Patka oraz prezesa OSP 

Goworów dh Jerzego Łysiaka. Od tego dnia 

będzie ona służyć mieszkańcom naszej 

gminny, a w szczególności mieszkańcom 

Goworowa oraz sąsiadujących wsi oraz 

turystom licznie odwiedzających szlaki 

turystyczne graniczące z Goworowem.  

 

Życzymy paradoksalnie strażakom z OSP 

Goworów aby ta torba przydała wam się 

tylko na ćwiczeniach :) 



Wielkie podziękowania za pomoc przy 

realizacji akcji składamy dla: 

 

- Stanisława Szury, Grzegorza Rycombla, 

Marcina Lipińskiego, Renaty Ciuby, Natalii 

Nawary, Adama Kuda, Kazimierza 

Przybylskiego, Mariusza Bojdy, Marcina 

Bojdy - instruktorów-ratowników, oraz 

strażaków z Jednostki Operacyjno-

Technicznej w Międzylesiu, 

- Marcina Lipińskiego, Stanisława Szury, 

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, 

Zespołu Szkół w Międzylesiu - za 

wypożyczenie sprzętu, 

- Pana Ryszarda Bodnara dyrektora Zespołu 

Szkół w Międzylesiu, Pani Teresy 

Sobierskiej dyrektor MGOK w 

Międzylesiu, Pani Wiesławy Łysiak sołtys 

Goworowa - za udostępnienie Sali, 

- dh Piotra Patek z OSP Goworów - za 

oprawę graficzną. 

 

Dziękujemy za patronat nad akcją oraz 

pomoc w realizacji projektu Panu 

Burmistrzowi Tomaszowi Korczakowi. 

Dziękujemy, że możemy na Państwa liczyć 

tak jak Państwo mogą na nas liczyć w 

chwili zagrożenia !!! 

Ze strażackimi pozdrowieniami Zarząd 

Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminny Międzylesie  

 

OPŁATEK W POWIECIE… 

 

 
 

14 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w 

Publicznym Gimnazjum Gminy Wiejskiej 

w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a odbyło się 

uroczyste noworoczne spotkanie opłatkowe 

ze strażakami powiatu kłodzkiego 

zorganizowane przez Zarząd Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Kłodzku. W 

uroczystości wzięli udział prezesi oraz 

naczelnicy jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu powiatu kłodzkiego, 

władze samorządu, komendanci powiatowi 

PSP oraz inni zaproszeni goście.  

OPŁATEK W MIĘDZYLESIU 

 

7 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w 

świetlicy strażackiej OSP w Międzylesiu 

odbyło się spotkanie opłatkowe 

zorganizowane przez Zarząd Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Międzylesiu. Wśród 

zaproszonych gości na uroczystość przybyli 

m. in.  Z-ca Komendanta Powiatowej Straży 

Pożarnej w Kłodzku mł. bryg. Ryszard 

Lewandowski, Prezes ZOP ZOSP RP 

Ryszard Drozd, ks. proboszcz Jan Tracz, 

strażacy z Lichkova oraz inni zaproszeni 

goście. Przybyłych na spotkanie gości 

przywitał druh Bartosz Lewandowski 

życząc wszystkim zdrowia i wszelkiej 

pomyślności. Zaproszeni goście w swoich 

przemówieniach życzyli strażakom i ich 

rodzinom zarówno szczęścia osobistego, 

rodzinnego, jak i tego bardzo potrzebnego 

w strażackiej służbie. Uroczystość była 

okazją do złożenia wzajemnych życzeń 

świąteczno-noworocznych oraz 

tradycyjnego przełamania się opłatkiem. 

Oprawę wigilijną uroczystości uświetnił 

koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej 

OSP w Międzylesiu oraz zespołu 

„Międzylesianie” 



KOLĘDY W RYNKU 

 

Tradycyjnie już 31.12.2016 r. odbył 

się koncert sylwestrowy w wykonaniu 

orkiestry dętej osp Międzylesie. Orkiestra 

zagrała wiązankę kolęd, a słuchaczami byli 

mieszkańcy, oraz turyści którzy przyjechali 

w nasze okolice na sylwestra.  Po koncercie 

odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta i 

gminy  na którym podsumowano 

działalność orkiestry w roku 2016  i 

omówiono  zamierzenia na 2017 r. 

   

MIKOŁAJ W GOWOROWIE 

 
 

6 grudnia w Goworowie jak tradycja 

nakazuje święty Mikołaj odwiedził 

wszystkie grzeczne dzieci w ich domach, 

przynosząc im prezenty i słodycze. Dzieci 

już wiedziały, że Mikołaj do nich przyjdzie 

i wyczekując na niego wyglądały przez 

okna. Przygotowały dla Mikołaja swoje 

upominkami: rysunki, piosenki i wierszyki. 

Sołtys, Rada Solecka i dzieci dziękują 

sponsorom za zabawki, Akademii Ruchu, 

strażakom oraz GFPiRPA za 

dofinansowanie do słodyczy. Państwu 

Wiktorowi i Beacie Lechom za 

kultywowanie tradycji i przywiezienie 

świętego Mikołaja do Goworowa. 

„PALCEM PO MAPIE… PARKI 

NARODOWE W POLSCE” 

 

    16 grudnia 2016 r. Zespół Szkół w 

Międzylesiu,  po raz trzeci  był 

gospodarzem i organizatorem 

Międzyszkolnego Konkursu 

Geograficznego „Palcem po mapie… 

Parki Narodowe w Polsce”.  Uczniowie 

trzech szkół: z : Domaszkowa, Międzylesia 

i Wilkanowa, spotkali się, aby sprawdzić 

swoją wiedzę dotyczącą ostoi dzikiej 

przyrody, miejsca, w którym ochroną objęte 

są całe ekosystemy, czyli wszystkie 

organizmy żywe powiązane wzajemnymi 

zależnościami i nieożywione elementy 

środowiska, w którym żyją. 

 

   W pierwszej części konkursu, 

uczniowie rozwiązywali  logogryfy, 

zagadki, uzupełniali mapki indukcyjne oraz 

odgadywali nazwy  parków na podstawie 

zdjęć, opisów oraz ich położenia.  



W drugiej części konkursu,  

uczestnicy mogli posłuchać niezwykle 

ciekawego wykładu dotyczącego ochrony 

przyrody w Polsce, przygotowanego przez 

p. Magdalenę Mol z Nadleśnictwa 

Międzylesie.  

 

 Poziom wiedzy uczestników był bardzo 

wysoki. 

I miejsce zajęła Dominika Nowak z 

Zespołu Szkół w Międzylesiu, 

II miejsce Dominika Dokładańska z 

Zespołu Szkół w Wilkanowie, 

III miejsce Joanna Plech z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 

Domaszkowie, 

Wyróżnienie otrzymała Anna Koczergo z 

Zespołu Szkół w Międzylesiu. 

 

Każdy z uczestników konkursu został 

nagrodzony, a laureaci otrzymali m.in. 

przepiękne albumy „Piękno dolnośląskich 

lasów”. Nagroda tym bardziej ciekawa, że 

współautorką albumu jest pani Magdalena 

Mol. 

Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom  

oraz Nadleśnictwu Międzylesie,  serdecznie 

dziękujemy i zapraszamy już niedługo… 

 

„GRUDNIOWE NOCE” 

16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół 

w Międzylesiu odbyły się warsztaty 

plastyczne z elementami arteterapii pt. 

„Grudniowe noce”, w których wzięli udział 

zarówno uczniowie szkoły podstawowej, 

jak i gimnazjum. Uczestnicy warsztatów, 

zainspirowani fragmentami muzyki 

poważnej, wykonali prace plastyczne 

przedstawiające okna w mroźne, grudniowe 

noce. Przy pomocy kleju, cukru i brokatu 

wyczarowali abstrakcyjne wzory będące 

wizualizacją ich emocji. Uczestnikom 

warsztatów dziękujemy za udział i 

zapraszamy na kolejne twórcze spotkania. 

 

CO WIEMY O SIENKIEWICZU 

? 

 

16 grudnia 2016 r. odbył się 

Międzyszkolny Konkurs ,,Życie i 

twórczość Henryka Sienkiewicza" 

organizowany w ramach trwania roku 

naszego noblisty. Uczniowie klas V-VI SP 

oraz gimnazjum mieli za zadanie 

odpowiedzieć na szczegółowe pytania 

dotyczące życiorysu autora oraz jego 

najsłynniejszych powieści, nowel, a także 

baśni i legend.  

 I tak na 16 osób biorących udział w 

konkursie w kategorii szkoły podstawowej 

I miejsce zajęła Oliwia Majka z klasy VI 

b, II miejsce Przemysław Kulbaka z 

klasy VI b, III miejsce Roksana Michalak 



z klasy VI c oraz IV miejsce Julia 

Cebulak z klasy VI c. 

 

 W kategorii gimnazjum na 14 osób 

biorących udział w konkursie I miejsce 

zajęły Anna Koczergo oraz Maja 

Bednarz z klasy II a, II miejsce Vanessa 

Kantor z klasy I b, III miejsce Julia 

Andzińska z klasy II b. Wszystkim 

laureatom serdecznie gratulujemy, a 

pozostałym uczestnikom dziękujemy za 

udział w konkursie. 

V MIĘDZYGMINNY KONKURS 

ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ 

„MIĘDZYGMINNEGO 

MISTRZA ORTOGRAFII” 

 

05.01.2017 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się V Międzygminny 

Konkurs Ortograficzny kl. IV- VI o tytuł 

„Międzygminnego Mistrza Ortografii”. W 

konkursie wzięły udział 3- osobowe 

drużyny uczniów (najlepszych w etapie 

szkolnym) z SSP w Domaszkowie, ze 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej, z Zespołu Szkół w Wilkanowie 

oraz z SSP w Międzylesiu. Uczestnicy 

rozwiązywali 5 zadań z różnymi 

trudnościami ortograficznymi oraz pisali ze 

słuchu dyktando. Poziom wiedzy 

ortograficznej uczniów był bardzo wysoki, 

a różnice punktowe między najlepszymi 

niewielkie.  

Pierwsze miejsce i tytuł 

„Międzygminnego Mistrza Ortografii” w 

roku szkolnym 2016/2017 zdobył Szymon 

Sztuka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, II m. zajęła Oliwia 

Majka z Zespołu Szkół w Międzylesiu, 

miejsce III przypadło Roksanie Michalak 

z Zespołu Szkół w Międzylesiu. W 

kategorii szkół I m. zajęła Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, II 

m. SSP w Międzylesiu, miejsce III Szkoła 

Podstawowa w Wilkanowie, a miejsce IV 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Domaszkowie. 

KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU 

„UMIEM PŁYWAĆ” 

 

Gmina Międzylesie 5 stycznia 2017 r. 

zgłosiła udział dwóch grup uczniów z 

Zespołu Szkół w Międzylesiu oraz Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie, 30. dzieci, do 

Projektu „Dolnoślązak Umie Pływać 2017” 

współfinansowanego ze środków MSiT 

oraz UMWD. Planowane rozpoczęcie 

realizacji programu od marca br. Zajęcia 

odbywać się będą na krytej pływalni w 

Kłodzku, w blokach 2 x 45 minut, tj. 1,5 

godziny na basenie x 10 wejść – łącznie 20 



godzin lekcyjnych. W ramach projektu 

uczestnikom zostanie zapewniona opieka 

instruktorów nauki pływania oraz bezpłatny 

transport. 

 

GRA MIKOŁAJKOWA 

 

13 XII 2016r.  w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbyła się gra mikołajkowa, 

w której uczestniczyło 22 zuchów z klas 

pierwszych, drugich i trzecich, a nawet 

jedna osoba z klasy czwartej.  Zuchy szybko 

podzieliły  się na grupy i z ciekawością i 

zaangażowaniem przystąpiły do zadań. Na 

początku druhna Beatka przeczytała list od 

Świętego Mikołaja,  który to  prosił 

wszystkich uczestników o pomoc w jego 

działaniach przed świętami. Tak więc zuchy 

zabrały się  ochoczo do zadań, chociaż nie 

było łatwo: pakowały  prezenty w kolorowy 

papier, robiły ozdoby świąteczne w 

,,fabryce zabawek”, pisały życzenia 

bożonarodzeniowe.               

                                                                                                             

Ciekawym zadaniem, pełnym 

emocji było ułożenie hasła z wyrazów , 

które było naszym przesłaniem, a brzmiało 

ono: ,,Zuch jak Mikołaj, każdy to wie, z 

workiem prezentów do wszystkich 

mknie!”.  

 

Duże zainteresowanie wzbudziło  

nauczenie się kolędy harcerskiej w krótkim 

czasie. Zuchy świetnie się bawiły i 

wykonały bardzo dobrze swoje zadania. 

Przez cały czas gościem naszego spotkania 

był druh Adam Polański, który podziękował 

dzieciom za wspaniałą zabawę i pomoc 

Świętemu Mikołajowi, gdyż wykonane 

prezenty, ozdoby i życzenia przekazane 

zostały dla harcerzy z Hufca z Bystrzycy 

Kłodzkiej. Grę mikołajkową przygotowały 

i prowadziły druhny: Beata Tokarska i 

Teresa Śliczna. 

 

25. FINAŁ WOŚP W 

DOMASZKOWIE 

 

 
 

15.01.2017 roku po raz szósty 

WOŚP zagrała w domaszkowskim  Domu 



Kultury.   Zespół Szkolno - Przedszkolny 

wraz z  Domem Dziecka, Ochotniczą Strażą 

Pożarną i Domem Kultury przygotował tę 

wyjątkową charytatywną akcję obfitującą w 

wiele atrakcji. 

 

 
 

Jak co roku , wymagało to 

ogromnego zaangażowania ze strony 

nauczycieli, dzieci, młodzieży i lokalnego 

środowiska, za co serdecznie dziękujemy. 

 

 
 

Uczniowie-wolontariusze naszego 

gimnazjum: Kinga Noga, Patrycja Tabin, 

Andrzej Kadys i Maciek Niżnik kwestowali 

od rana na rzecz WOŚP w Domaszkowie , 

Nowej Wsi oraz Różance. 

W tym roku od godz. 15.00 ruszyły 

występy dzieci i młodzieży. Mieliśmy 

okazję podziwiać przepiękne popisy  

wokalne, taneczne i recytatorskie. Po raz 

pierwszy byliśmy świadkami pokazu 

edukacyjnego przygotowanego przez 

gimnazjalistów z Klubu Młodego 

Odkrywcy. Pan Arkadiusz Ruczaj 

zaśpiewał kolędę we własnej aranżacji 

pt. ,,Gdy się Chrystus rodzi”. 

Duże zainteresowanie wzbudziło  

nauczenie się kolędy harcerskiej w krótkim 

czasie. Zuchy świetnie się bawiły i 

wykonały bardzo dobrze swoje zadania. 

Przez cały czas gościem naszego spotkania 

był druh Adam Polański, który podziękował 

dzieciom za wspaniałą zabawę i pomoc 

Świętemu Mikołajowi, gdyż wykonane 

prezenty, ozdoby i życzenia przekazane 

zostały dla harcerzy z Hufca z Bystrzycy 

Kłodzkiej. Grę mikołajkową przygotowały 

i prowadziły druhny: Beata Tokarska i 

Teresa Śliczna. 

 
 

Jak co roku licytacja prowadzona w 

sposób zabawny przez p. J. Ptasińską   

uatrakcyjniła  25. finał WOŚP. Podczas 

licytacji wielkim zainteresowaniem 

cieszyły się przepiękne pieski  uszyte przez 

rodziców, co  bezpośrednio wpłynęło na 

zwiększenie środków finansowych na rzecz 

podtrzymania wysokich standardów 

leczenia dzieci oraz godną opiekę 

medyczną seniorów. 

Do pozostałych atrakcji należały: 

– kawiarenka, w której można było 

kupić ciasto podarowane przez rodziców, 

kawę, herbatę, napoje 

– przejażdżki wozem strażackim. 

– loterię fantową 

Zakończyliśmy 25. finał WOŚP 

wypuszczeniem ,,światełka do nieba”. W 

tym roku wyjątkowo,  najpierw wyleciały w 

górę lampiony ufundowane przez Państwa 

Sylwię i Artura Gądków. Potem nastąpił 

pokaz sztucznych ogni, które zakupiła 

szkoła. Było hucznie i kolorowo. 

Po podliczeniu wszystkich 

wpływów udało nam się zebrać rekordową 

kwotę 6952 zł. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 

mieszkańcom Domaszkowa i okolic za 

hojność i  wsparcie idei Jurka Owsiaka. 

Koordynator 25 finału WOŚP w 

Domaszkowie. 



I KOLĘDOWANIE  

W GOWOROWIE 
 

 

 

 
 

 

W dniu 22.01.2017 r. Zespół "Oset", 

Akademia Ruchu Goworów i OSP 

Goworów, zorganizowali wspólnie 

kolędowanie połączone z obchodami Dnia 

Babci i Dziadka. Słuchaliśmy kolęd w 

wykonaniu naszego zespołu, śpiewaliśmy 

też wspólnie, dzieci przygotowały 

wierszyki i piosenki dla swoich Babć i 

Dziadków. Był drobny poczęstunek dla 

wszystkich. Można było zakupić ciasto 

domowej roboty, ze sprzedaży którego 

dochód zostanie przeznaczony na nowe 

meble do szatni przy sali gimnastycznej. 

 

JASEŁKA W ROZTOKACH 

 

  

 
 

 
 

 

21.01.2017 r. w świetlicy wiejskiej w 

Roztokach odbyły się „Jasełka” połączone z 

obchodami dnia babci i dziadka. Dzieci z 

Roztok przygotowały przedstawienia 

artystyczne, oraz piosenki. Spotkanie 

cieszyło się dużym zainteresowaniem  

wśród mieszkańców.  

 



 „TANDEMEM” PO ZDROWIE 

Fundacja Tandem w 

okresie 15.06.2016 - 31.12.2016 r. 

zrealizowała projekt profilaktyki 

zdrowotnej i bezpieczeństwa dla dzieci z 

klas 4,5,6 Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Domaszkowie. W projekcie 

wzięło udział 63 uczniów. 

W ramach planowanych działań 

dzieci miały możliwość doskonalenia 

kluczowych kompetencji społecznych, 

poznały zasady dbania o bezpieczeństwo 

swoje i bliskich. W ramach prowadzonych 

warsztatów zdobyły wiedzę jak udzielać 

pomocy w nagłych wypadkach, jak 

odżywiać się zdrowo oraz jak radzić sobie z 

zaburzeniami odżywiania i nadużywaniem 

substancji psychoaktywnych. Warsztaty 

odbywały się w dni nauki szkolnej i były 

bezpłatne dla uczestników. Każda klasa 

przeszła 25-godzinny cykl warsztatów. 

Ponadto wszyscy uczestnicy 

projektu zostali wyposażeni w Karty 

Szybkiego Reagowania – które zawierają 

podstawowe informacje dotyczące pomocy 

w nagłych wypadkach. 

Na zakończenie projektu w 

Domaszkowie zorganizowany został 

Festiwal Zdrowia, podczas którego 

wybrane reprezentacje klasowe walczyły w 

konkursie wiedzy o zdrowiu. Każda klasa 

otrzymała nagrody rzeczowe oraz zdrowe 

przekąski. 

Projekt „Z Tandemem po zdrowie” 

został dofinansowany ze środków 

programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

PIĄTY SEZON „MOJEJ 

DWUNASTKI” ROZPOCZĘTY 

Tradycyjnie, w dniu Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał 

miejsce w niedzielę 15 stycznia 2017 r., 

rozpoczęliśmy kolejny, piąty już sezon 

imprezy marszowo-biegowej „Moja 

Dwunastka”. Styczniowa odsłona imprezy 

przebiegała pod orkiestrowym hasłem 

„Policz się z cukrzycą”.  

 

 

 

Ruch jest jedną z form zapobiegania 

chorobom cywilizacyjnym, do których 

zalicza się cukrzyca. Zachęcaliśmy więc 

całą trzydziestkę uczestników marszobiegu 

do aktywności fizycznej i zapraszaliśmy do 

udziału w kolejnych „Moich 

Dwunastkach”.  

Dzisiejszemu marszobieganiu po 

międzyleskim skwerze na placu Wolności 

towarzyszyła zimowa aura i radosna 

atmosfera. Międzyleski ZUK zadbał o 

odśnieżenie parkowej alejki, po której przez 

12 minut poruszaliśmy się własnym 

tempem i wybraną formą ruchu – 

spacerkiem, marszem, marszobiegiem, 

biegiem lub z kijkami NW.  

Impreza obfitowała w niespodzianki: 

 chętnym wykonano kontrolne badanie 

poziomu cukru we krwi; 

 najaktywniejsi uczestnicy „Dwunastek” 

oraz szczęściarze, którzy najprędzej 

zapisali się na liście startowej otrzymali 

biegowe koszulki od WOŚP 

przygotowane na jej 25-lecie; 

 dzięki Firmie OSHEE uczestnikom 

zapewniono napoje izotoniczne; 

 MGOK zadbał o ciepłą herbatę; 

 ratownik Stanisław Szura udzielił 

informacji, jak udzielić pomocy osobie 

chorej na cukrzycę, która zasłabła; 



 chętni mogli częstować się cukierkami. 

Ponieważ na zakończenie imprezy każdy 

uczestnik z rąk burmistrza Międzylesia 

otrzymał Paszport na sezon 2017 z 

wpisanymi datami kolejnych „Dwunastek” 

liczymy, że łatwiej będzie zmobilizować się 

do comiesięcznej wspólnej formy ruchu. 

Uczestnikom wręczono także pamiątkowe 

dyplomy za udział w biegu „Policz się z 

cukrzycą”. 

Orkiestrową imprezę zorganizowano 

wspólnymi siłami MLKS „Sudety” 

Międzylesie, MGOK Międzylesie oraz 

UMiG w Międzylesiu. Dziękujemy także 

fotoreporterom. 

Jednocześnie zapraszamy na 52. „Moją 

Dwunastkę”, która odbędzie się 4 lutego 

2017. Zapisy i zakończenie imprezy na 

międzyleskim basenie. Start godz. 10.00 

NARCIARSTWO BIEGOWE                                                                                          

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 2017 

Miłośników sportów zimowych pragniemy 

poinformować, że w najbliższym sezonie 

zimowym 2017, na terenie gminy 

Międzylesie, zostały udostępnione do 

kożystania trasy narciarstwa biegowego,  w 

miejscowościach: 

Jodłów – schronisko Ostoja - schronisko 

Pod Śnieżnikiem - ok. 3,8 km, 

Przełęcz Pod  Puchaczem - schronisko Pod 

Śnieżnikiem - ok. 4 km, 

Jodłów – schronisko Ostoja - Przełęcz Pod 

Puchaczem - ok. 6,5 km, 

Przejście graniczne Kamieńczyk/Petrovice - 

Czerwony Strumień - ok. 4,0 km, 

Smreczyna  - Trzy Dworki - 2 pętle o 

długości ok. 1,5 km i 2,5 km, 

Boisko sportowe w Międzylesiu – pętla ok. 

400 m. 

 

 

 

Na wymienionych trasach, w zależności od 

pokrywy śniegowej, wyznaczone zostały 

ślady pod biegówki i będą systematycznie 

utrzymywane. Na początku przyszłego 

tygodnia uruchomione zostaną trasy w 

Jodłowie i w Kamieńczyku (z uwagi na 



dużą pokrywę śniegową w Jodłowie mogą 

wystąpić okresowe trudności w 

wyznaczeniu tras). 

MIĘDZYLESCY SIŁACZE W 

ŚWIEBODZICACH 

Doskonały występ naszych zawodników na 

sylwestrowym wyciskaniu sztangi w 

Świebodzicach. Łukasz Gajdulewicz 

JUNIOR 17-20 lat 1 miejsce - 180 kg. 

Grzegorz Kantor WETERANI 40+ OPEN 3 

miejsce wynik 185 kg ... a bracia ... VI 

Marcin Szreiber- 155 kg SENIOR do 90 kg, 

VIII Mariusz Małkowski- 135 kg, SENIOR 

+ 90 kg. 

                                

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

We współpracy z Dolnośląską 

Federacją Sportu – operator wojewódzki 

programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

„Szkolny Klub Sportowy” w Zespole Szkół 

w Międzylesiu oraz Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Przyjaciół dzieci w 

Domaszkowie będą realizowane zajęcia 

sportowo-rekreacyjne w okresie od stycznia 

do grudnia br. Zajęcia z nauczycielami: 

Renata Socha – grupa I - klasy 4-6 szkoły 

podstawowej w Domaszkowie, Mariusz 

Dublicki – grupa II - klasy 4-6 szkoły 

podstawowej w Międzylesiu oraz grupa III- 

klasy I-III gimnazjum w Międzylesiu, 

Sebastian Mądry – grupa IV – klasy I-III 

gimnazjum w Międzylesiu. Zajęcia będą 

prowadzone w wymiarze 35 tygodni x 2 

godz. Gmina Międzylesie udostępni 

bezpłatnie obiekty sportowe wraz ze 

sprzętem niezbędnym do realizacji zajęć 

prowadzonych w ramach programu oraz 

wniesie opłatę roczną za każdą grupę w 

kwocie 40,00 zł. Zakładanymi celami 

projektu są min.: wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży poprzez zwiększenie ich 

aktywności ruchowej prowadzonej do 

poprawy sprawności fizycznej, stanu 

zdrowia, zapoznanie z różnymi sportami, 

poprawa i rozwijanie zdolności 

motorycznych. 

FERIE ZIMOWE DOLNY 

ŚLĄSK 

 13.02.2017 r. – 23.02.2017 r.  
Zespół Szkolno- Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

zajęcia podczas ferii zimowych:  

Data  Godz.  Rodzaj zajęć  

13.02.2017 

r.  

10.00-11.00 

11.00-12.00 

SKS 

Zajęcia 
taneczne  

16.02.2017 
r.  

10.00-11.00 
11.00-11.30 

SKS 

Zajęcia 
taneczne  

20.02.2017 
r.  

10.00-11.00 
11.00-12.00 

SKS 

Zajęcia 

taneczne  

23.02.2017 

r.  

10.00-11.00 

11.00-12.00 

SKS 

Zajęcia 
taneczne  

14.02.2017 
r.  

04.00-24.00 Wycieczka do 

Tropikalnej 

Wyspy pod 

Berlinem  

W 

zależności 

od 

warunków 

- Kulig- 

uczniowie kl. 

IIa, IIb szkoły 
podstawowej  



pogodowyc
h 

16.02.2017 

r.  

09.00-13.00 Wyjazd na 

basen do 

Stronia 

Śląskiego- 

uczniowie kl. I 

gimnazjum  

 

SZKOŁA W MIĘDZYLESIU 

CZYNNA OD 8.00-15.00 

PODCZAS FERII  

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

ZMIANA ŹRÓDEŁ 

OGRZEWANIA W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

Oszczędzanie energii i ograniczanie 

emisji zanieczyszczeń, nie jest naszej 

gminie obce i to od wielu już lat. Dzisiaj 

kilka informacji o zmianie źródeł 

ogrzewania w naszych mieszkaniach, 

domach i zakładach pracy, które zostały 

zrealizowane na przestrzeni kilkunastu 

ostatnich lat. Zmiana paliwa węglowego na 

paliwa odnawialne wpływa na zmniejszoną 

emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczeń 

ulatujących z dymem. Urządzenia o 

wysokiej sprawności wytwarzania energii 

użytkowej, racjonalne korzystanie z 

zasobów wody, „ciepłe’” mieszkania, to 

działania w kierunku ulżenia przyrodzie, a 

także zmniejszenia wydatków na 

utrzymanie np. domów i mieszkań. Na 

podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

oraz zaświadczeń wydanych z nadzoru 

budowlanego, na terenie gminy 

Międzylesie wymieniono lub są w trakcie 

wymiany kotły opalane paliwem 

węglowym na paliwa mniej uciążliwe i 

paliwa odnawialne: 

Rodzaj paliwa 

zastosowanego 

Miejsce 

użytkowania 

Ilość 

gaz domy 

jednorodzinne 

24 

gaz mieszkania 62 

gaz budynki i lokale 

użytkowe 

11 

pompy ciepła domy 

jednorodzinne 

2 

panele solarne obiekty 

użyteczności 

2 

fotowoltaika lampy drogowe 20 

olej opałowy zakłady pracy 3 

 

UWAGA ZMIANA !!! 
INFORMACJA DLA  

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  
Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka 

„EMAUS” (dawna szkoła) 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) 

*06.02.2017*20.02.2017*06.03.2017* 

 POMOC BEZPŁATNA !` 



OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU  

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 27 lutego 2017 r. o godz. 10.00, w sali 

nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny 

nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 

1. Położenie nieruchomości – obręb GNIEWOSZÓW, dz. 177 o pow. 0,12 ha, SW1K/00043993/9. 

2. Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie 

rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Dojazd z głównej drogi asfaltowej do 

nieruchomości odbywa się przez drogę gruntową częściowo utwardzoną materiałem kamiennym, w 

okresie zimowym znacznie utrudniony. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia 

infrastruktury technicznej.  Teren działki porośnięty kilkunastoletnim drzewostanem liściastym, bez 

znaczenia gospodarczego, wyłącznie opalowe. Drzewostan występujący na działce to klon, jawor, 

jarzębina, jesion, czereśnia, dąb pochodzące z samosiewu.   

3. Cena wywoławcza nieruchomości – 16.500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) brutto.  

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic. 

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 7MN23- Teren przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. 

5. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 830 zł (słownie: 

osiemset trzydzieści złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub 

na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 

– najpóźniej do dnia 23 lutego  2017 r.  

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 

przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie 

zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia 

umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega 

zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

7. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o 

tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 

8. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. Nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/. 

 

Międzylesie, dnia  16.01.2017 r. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


