
 

 

 



ROZMOWA  Z NADKOMISARZEM TOMASZEM OCIEPĄ 
KOMENDANTEM  POWIATOWYM POLICJI W KŁODZKU 

Jakie były początki pańskiej służby w Policji? Dlaczego wybrał pan akurat zawód 
policjanta? 
 

Służbę zaraz po ukończeniu kursu podstawowego w Szkole Policji w Pile, rozpocząłem  
w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  
w Kłodzku. Z perspektywy czasu uważam,  że policjant to zawód bardzo odpowiedzialny,  
w zasadzie to nie tyle zawód co służba społeczeństwu. Z perspektywy czasu myślę że policjantem 
zostałem z chęci sprawdzenia się, poczucia adrenaliny jaką zapewnia ta praca,  
a także uświadomienia sobie, że wykonując ten zawód będę przynależał do grupy zawodowej 
która cieszy się dużym zaufaniem społecznym. 
 
Ile lat pracuje pan w Policji ?  
                                                                                                           
Służę w Policji   18-lat 
 
Jakie wyznaczył pan sobie główne cele, obejmując stanowisko Komendanta 
Powiatowego Policji w Kłodzku ? 
  

Mój cel to oczywiście kontynuacja działań podjętych przez uprzedniego Komendanta 
Powiatowego Policji w Kłodzku z którymi się identyfikowałem i które zamierzam 
kontynuować. To przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie  
powiatu kłodzkiego, jak również poprawa warunków pracy policjantów, pracowników 
cywilnych i zapewnienie dobrej atmosfery w tejże pracy. 
 
Czy powiat kłodzki można uznać za bezpieczny, mam na myśli także bezpieczeństwo na 
drogach ? 
 

Powiat kłodzki pod względem powierzchni  plasuje się na pierwszym miejscu wśród 
dolnośląskich powiatów, a  pod względem liczby ludności zajmuje on drugie miejsce w 
naszym województwie.  Z perspektywy  danych statystycznych, posiadanego doświadczenia 
jak również możliwości porównania i innymi powiatami uważam, że powiat kłodzki można 
uznać za powiat bezpieczny. Duża w tym zasługa odpowiedzialnej kadry policyjnej która   
eliminuje zagrożenia powstające w swoich rejonach służbowych. Sytuacja na kłodzkich 
drogach  również napawa optymizmem, trzeba zauważyć, że przez nasz  powiat przebiegają    
drogi krajowe Nr 8 i 33, szczególnie uczęszczane drogi do Czech, a ponadto  powiat kłodzki  
jest wybitnie turystyczny co przedkłada się na wzmożony ruch pojazdów. Pomimo tego 
odnotowujemy   mniej wypadków,  w porównaniu do miesięcy ubiegłego roku. Duża  w  tym 
też zasługa zaostrzenia przepisów drogowych co przedkłada się na zmianę stylu jazdy 
kierowców. 
 
Jak pan ocenia  współpracę z samorządem Międzylesia ? 
 

Współpracę oceniam bardzo dobrze. To między innymi dzięki tej   współpracy i 
wsparciu  samorządu  Posterunek Policji w Międzylesiu  pozyskał nowoczesny terenowy 
radiowóz. Ponadto  wyremontowany został budynek w którym mieści się posterunek Policji. 
Cenię sobie działania samorządu które inicjują i angażują się w poprawę stanu 
bezpieczeństwa mieszkańców, a także w poprawę służby policjantów i włączanie się w 



rożnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Mam głęboką nadzieje, że 
ta współpraca będzie kontynuowana równie intensywnie jak dotychczas. Korzystając z okazji 
pragnę podziękować Panu Burmistrzowi Międzylesia jak i całej Radzie Miejskiej za 
dotychczasową owocną współprace. 
 
Czy w międzyleskiej gminie istnieją miejsca które można uznać za niebezpieczne ? 
 
  Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w międzyleskiej gminie nie ma takich miejsc. 
Największą bolączką mieszkańców gminy Międzylesie jest nieprawidłowe parkowanie 
pojazdów oraz   spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Zagrożenia te mamy 
rozpoznane i w codziennej pracy funkcjonariusze podejmują działania zmierzające do 
eliminacji tych   niekorzystnych zjawisk. Przestępczość stricte kryminalna, w tym przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu,  od lat  kształtuje się na niskim poziomie. 
 
Jeszcze nie tak dawno istniał w Międzylesiu problem narkomanii, czy można uznać, że 
na dzień dzisiejszy sytuacja uległa poprawie? 
 

Zwalczanie przestępczości narkotykowej jest jednym z priorytetów Polskiej Policji. 
Również w strukturach policji powiatu kłodzkiego ten obszar jest wnikliwie monitorowany. Z 
całą pewnością mogę powiedzieć, że nasi policjanci skutecznie realizują zadania również w 
tym obszarze. 
 
Czy ilość policjantów w międzyleskim posterunku uważa pan za wystarczająca? 
 

Ilość funkcjonariuszy  w posterunku  normuje Zarządzenie  Nr 25 Komendanta 
Głównego Policji  w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu  działania komend, 
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Obsada Posterunku Policji w 
Międzylesiu spełnia te kryteria. Należy mieć na uwadze, że Posterunek często korzysta ze 
wsparcia osobowego Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej oddalonego zaledwie o 17 
kilometrów. 
 
Czy ma pan dyżury podczas których mieszkańcy mogą się z panem spotkać  osobiście? 
 

Komendant Powiatowy  Policji w Kłodzku przyjmuje interesantów w sprawach skarg 
i wniosków w każdy roboczy wtorek w godzinach 15.30-17.00 w budynku 
Komendy pl. Chopina nr 2 w Kłodzku. Ponadto można się ze mną spotkać w każdej sprawie 
po  wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
 
Jak obecnie wygląda wyposażenie międzyleskiej policji w niezbędny sprzęt? 
 

Generalnie nie różni się ono od wyposażenia takiego jakim dysponują inne posterunki 
Policji w naszym powiecie. 
 
Minął pierwszy miesiąc wakacji, Był bezpieczny? 
 

Porównując rok do roku należy uznać, że pierwszy miesiąc wakacji na terenie powiatu 
kłodzkiego upłynął  bezpiecznie i spokojnie. Pomimo, że w ww. okresie napływa na teren 
kłodzkiego duża ilość turystów , którzy również korzystają ze szlaków górskich. Nie 
odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń na tych szlakach  czy też na akwenach wodnych. 



Myślę, że wynika to przede wszystkim ze wzrostu świadomości naszego społeczeństwa, no i 
naszego zaangażowania również na tej płaszczyźnie. 
 
Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, czas na trochę prywatności...uważa się, że praca 
w policji jest bardzo stresująca. Jak pan radzi sobie ze stresem? 
   

Nie będę odkrywczy stwierdzając, że praca w policji jest bardzo stresująca i dotyczy to 
funkcjonariuszy każdego szczebla. Z jednej strony są to tragiczne sytuacje zdarzające się w 
codziennej służbie,  z drugiej strony Policja oceniana jest przez społeczeństwo na podstawie 
relacji medialnych które goniąc za sensacją, nie zawsze są obiektywne. Aktualnie 
społeczeństwo stawia Policji bardzo wysokie oczekiwania zapominając, że policjant w swej 
pracy jest ograniczony obowiązującymi przepisami których przekroczenie naraża 
funkcjonariuszy na odpowiedzialność karną. Mój sposób na stres – przede wszystkim staram 
się nie przynosić go do domu, chociaż nie zawsze mi się to udaje. Poza tym aktywny sport, 
dobra książka a przede wszystkim czas spędzony z moją rodziną. 
 
Czy praca policjanta daje panu satysfakcję? 
 

Gdyby praca policjanta nie dawała mi satysfakcji z pewnością nie wykonywałbym tego 
zawodu od tylu lat.  Jak już wspomniałem praca policjanta polega przede wszystkim na  dla  
społeczeństwa dlatego też największą satysfakcją dla mnie są pozytywne opinie  o pracy 
policjantów jakie przekazują nasi mieszkańcy, niejednokrotnie są to także podziękowania 
jakie płyną na moje ręce. Oczywiście cieszy  mnie również, kiedy praca 
garnizonu  kłodzkiego jest dobrze oceniana przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu. 
 
Jakie momenty lubi  pan najbardziej w swojej pracy ? 
 

Moja służba w całości  składa się z rożnych momentów, każdy ma swoją specyfikę.  
Z pewnością jednym z nich jest ten, kiedy przychodząc do służby od oficera dyżurnego 
dowiaduję się, że  noc na ternie powiatu kłodzkiego upłynęła spokojnie bez wydarzeń, a nasi 
policjanci znowu pomogli ludziom. 
 
Czy chciałby pan przekazać coś naszym czytelnikom? 
               

Czytelnikom chciałbym życzyć przede wszystkim udanych urlopów i szczęśliwych z 
nich powrotów.  Chciałbym by czytelnicy  policjantów traktowali po partnersku i aby byli 
obiektywni w ocenach naszej pracy, a także by  dzielili się z nami wszelkimi uwagami, nawet 
tymi krytycznymi,  bo z każdej krytyki trzeba wyciągać  wnioski po to by  nasza służba była 
efektywniejsza. 

 

 

Dziękuję za rozmowę 
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ODBYŁA SIĘ W TRYBIE 
STACJONARNYM 

LI NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 
  
w proponowanym porządku obrad 
znalazło się podjęcie uchwały  
 
w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 
2022. 

       Art.  20, 1b ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) 
Obrady rady gminy są transmitowane i 
utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania 
obrad są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy, oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty 

Zainteresowanych  przebiegiem  
sesji  zapraszamy  jak  zwykle  na  stronę 
www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu 
BIP po otwarciu zakładki  Rada Miejska  
zapoznać się  można z protokółem z 
obrad 
 

INFORMATOR 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU 
POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH – EDYCJA I 

Gmina Międzylesie kontynuuje 
modernizację dróg gminnych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych – Edycja I. W 
ramach zadania zmodernizowanych 
zostanie pięć dróg na terenie naszej gminy. 
Wartość inwestycji wyniesie: 4.180.000,00 
zł brutto, a dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład wyniesie: 
3.971.000,00 zł. Prace wykonuje, wybrana 
w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, 
firma PAR-TRANS HANDEL  z  
Bystrzycy Kłodzkiej.  

W ramach prac zakończono już 
przebudowę drogi na dz. nr 733 w 
miejscowości Długopole Górne, 
prowadzącej do budynku nr 154. Prace 
objęły wzmocnienie istniejącej podbudowy, 
ułożenie dwóch warstw nawierzchni 
asfaltowej wraz ze zjazdami, przebudowę 
systemu odwodnienia, wykonanie poboczy 
z kruszywa drogowego. Wartość robót 
wyniosła: 126.877,50 zł brutto.  

Zakończono również prace na 
drodze na dz. nr 80 w Domaszkowie 
stanowi Etap II rozpoczętej w 2018 
inwestycji mającej na celu połączenie 
miejscowości Domaszków i Długopole 
Górne. Długość odcinka wynosi: 1.51 km. 
Prace obejmowały wzmocnienie istniejącej 
podbudowy, przebudowę systemu 
odwodnienia wraz z montażem nowych 
wodospustów, ułożenie dwóch warstw 
nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami, 
wykonanie poboczy z kruszywa 
drogowego.. Wartość robót wynisła: 
1.235.766,00 zł brutto. 

Prace na łączniku miedzy 
miejscowościami Gajnik -Nowa Wieś 
również zostały zakończone. Długość 
przebudowywanego odcinka wynosi: 1,371 
km.. Całkowita wartość robót wyniosła: 
2.026.196,06 zł brutto. 

http://www.miedzylesie.pl/


 

Zbliżają się do końca prace 
związane z przebudową gminnej drogi 
publicznej w Nowej Wsi na odcinku od 
kościoła do Ośrodka Szkolno-
Wypoczynkowego. Długość odcinka 
wynosi: 707 m. Prace obejmują frezowanie 
istniejącej nawierzchni, wyrównanie 
podbudowy frezowiną, wykonanie 
podbudowy z mieszanki kamiennej, 
przebudowę systemu odwodnienia wraz z 
montażem nowych wodospustów, ułożenie 
dwóch warstw nawierzchni asfaltowej wraz 
ze zjazdami, wykonanie poboczy z 
kruszywa drogowego. Aktualnie pozostało 
położenie drugiej warstwy asfaltu oraz 
zjazdów, montaż wodospustów Całkowita 
wartość robót wyniesie: 642.685,60 zł 
brutto. 

Ostatnią przebudowywaną drogą w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
Edycja I będzie droga na działce 29/5 w 
Pisarach o długości: 164 m. Prace jeszcze 
się nie rozpoczęły. Wartość robót wyniesie: 
148.474, 84 zł brutto. 

 

 

 

 

NARADA SOŁTYSÓW 

 

W dniu 10.08.2022r w MGOK 
odbyła się narada sołtysów w zebraniu brało 
udział 17. sołtysów z gminy Międzylesie.  

Burmistrz Międzylesia Tomasz 
Korczak przywitał gości i omówił 
tegoroczne obchody  gminnych dożynek 
które odbędą się 28.08.2022 r w 
Goworowie. Dożynki w tym roku 
organizują dwie wsie Michałowice i 
Goworów. 

Agnieszka Majewska omówiła 
fundusz sołecki PAOW jak i przygotowania 
do Dożynek Gminnych na spotkaniu 
również omówiono fundusz rozwiązywania 
problemów alkoholowych przypomniano 
możliwości pozyskania grantów oraz 
regulaminy rozliczeń.   

PRACE NA DROGACH 
POWIATOWYCH 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 3269D Dolnik-Pisary 
 
 
 Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo - Mostowych DROGMOST Sp. z 
o.o. w Kłodzku realizuje przebudowę 
najbardziej zniszczonego odcinka drogi 
powiatowej Dolnik-Pisary na dł. 1,5 km. 
Całkowita wartość zadania wynosi ponad 
1,5 mln zł . Termin zakończenia zadania do 
końca października 2022 r. 



 

 
Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje: roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe; roboty ziemne; odwodnienie 
korpusu drogowego; wykonanie 
podbudowy i nawierzchni; roboty 
wykończeniowe; oznakowanie dróg i 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Remont drogi powiatowej nr 3275D 
Niemojów – Różanka 

 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych 
jest w trakcie realizacji zadania „Remont 
drogi powiatowej nr 3275D Niemojów – 
Różanka”. Zadanie inwestycyjne wykonuje 
firma EUROVIA POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z Kobierzyc. Całkowita 
wartość zadania wynosi 5 798 912,18 zł, 
termin realizacji do 13.11.2023 r. W ramach 
zadania zaplanowano remont całej drogi 
powiatowej na długości 5,358 km. Zakres 
robót obejmuje: remont nawierzchni jezdni; 
frezowanie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej oraz wykonanie dwóch warstw 
nowej nawierzchni z betonu asfaltowego; 
remont odwodnienia drogi (oczyszczenie 
rowów, remont przepustów); remont 
zjazdów poprzez dostosowanie ich 
nawierzchni do nowej nawierzchni drogi; 
remont oznakowania drogowego. Zadanie 
realizowane jest przy udziale środków z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
 

  
 
 



 TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU PRZEDSZKOLA  

W MIĘDZYLESIU 
  
Trwa termomodernizacja budynku 
Samorządowego Przedszkola w 
Międzylesiu. Zakres prac remontowych 
obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych od 
wewnątrz, ocieplenie stropu pod 
poddaszem nieogrzewanym (wraz z 
wymianą blachodachówki), ocieplenie 
ściany wewnętrznej na nieogrzewanym 
poddaszu oddzielającej pomieszczenia 
nieogrzewane od ogrzewanych, wymianę 
stolarki drzwiowej, wymianę starego źródła 
ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na nowe 
ekologiczne wraz z modernizacją instalacji 
i systemem zarządzania energią, 
modernizację oświetlenia oraz zwiększenie 
dostępności budynku dla osób 
niepełnosprawnych, poprzez wykonanie 
podjazdu/windy dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym 
do budynku i montaż uchwytów dla osób 
niepełnosprawnych w toaletach. 
Wykonawcą robót jest Spółdzielnia 
Rzemieślnicza Wielobranżowa z/s w 
Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt zrealizowany 
zostanie do końca bieżącego roku. Jego 
wartość  to  kwota 1 446 065,00 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014-2020, oś 
priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, 
działanie 3.3 Efektywność energetyczna w 
budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym wynosi  
1.229.155,25 zł.  
 

DOFINANSOWANE Z SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO NA 
REMONT DROGI  

W BOBOSZOWIE 

W ramach dofinansowania został 
wyremontowany odcinek drogi gminnej w 
Boboszowie znajdujący się na części 
działki nr 323  

W Boboszowie został przebudowany 
odcinek o długości 370 m  

Wartość inwestycji: 330 000,00 zł  

Zadanie dofinansowane z Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego  w formie 
dotacji celowej jednostkom samorządu 
terytorialnego na finansowanie ochrony, 
rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych: 132 756,00 zł 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
„DOFINANSOWANIA DLA 

BIBLIOTEK PUBLICZNYCH NA 
ZAKUP NOWOŚCI 

WYDAWNICZYCH ORAZ USŁUGI 
ZDALNEGO DOSTĘPU DO KSIĄŻEK 
W FORMATACH E-BOOKÓW I/LUB 

A”UDIOBOOKÓW I/LUB 
SYNCHROBOOKÓW - PRIORYTET 
1, KIERUNEK INTERWENCJI 1.1. W 

RAMACH NPRCZ 2.0. 



 Zgodnie z umową nr Z-
I.07210.0044.2022 z dnia 11.07.2022 r. 
dotyczącą dofinansowania zadania w 
ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa 
oferty bibliotek publicznych Kierunek 
Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do 
nowości wydawniczych ze środków 
finansowych Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
budżetu państwa, przyznano  
dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Międzylesie w kwocie: 13 
910,00 zł. 
Koszt całkowity zadania wynosi 27 820,00 
zł., w tym wartość dotacji - 
13 910,00 złotych, wkład własny Biblioteki 
P M i G Międzylesie - 
13 910,00 złotych. 
 
Środki zostaną przeznaczone na zakup 
książek, ze szczególnym uwzględnieniem 
nowości wydawniczych. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Międzylesiu informuje, że z 
upoważnienia Burmistrza 

Międzylesia  realizuje wnioski o 
dodatek węglowy dla mieszkańców 

gminy Międzylesie 
Druki wniosków są wydawane 
przez Ośrodek od 23 sierpnia 

2022r. 

Dodatek węglowy w kwocie 3000,-zł 
przysługuje gospodarstwom domowym, dla 
których głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem 
kamiennym, brykietem lub peletem, 
zawierającymi co najmniej 85% węgla 

kamiennego. Warunkiem otrzymania 
dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (prosimy o 
zgłaszanie się do UMiG w Międzylesiu do 
pokoju 22 w celu otrzymania potwierdzonej 
złożonej deklaracji). 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i 
gospodarującą  albo 

- osobę fizyczną oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Dodatek węglowy będzie wypłacany w 
terminie do miesiąca od dnia złożenia 
wniosku o jego wypłatę, jednak nie szybciej 
niż po otrzymaniu środków na jego 
realizację z Urzędu Wojewódzkiego. 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
będzie można składać do 30 listopada 2022 
r., wnioski złożone po tym terminie 
pozostają bez rozpatrzenia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Kolejowa 3 
57-530 Międzylesie 
woj. dolnośląskie 
tel. 74 8126 638, tel/fax 74 814 87 64 
e-mail: opsmlesi@poczta.onet.pl 
 
CZAS PRACY OŚRODKA: 

poniedziałek      7.00 – 16.00 
wtorek                7.00 – 15.00 
środa                 7.00 – 15.00 
czwartek            7.00 – 15.00 
piątek                 7.00 – 14.00 

 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA 
DOFINANSOWANIA ZADANIA 

W RAMACH PROGRAMU  
„KRASZEWSKI. KOMPUTERY 

DLA BIBLIOTEK” 
 
Zgodnie z umową nr 20/1/KDB/IK/2022 z 
dnia 12.08.2022 r. dotyczącą 
dofinansowania zadania w ramach  
programu „KRASZEWSKI. 
KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” ze 
środków finansowych Instytutu Książki 
przyznano dofinansowanie dla Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie  
w kwocie 11 800,00 zł. 
 
Koszt całkowity zadania wynosi 11 800,00 
zł., w tym wartość dotacji - 
10 030,00 zł., wkład własny Biblioteki P M 
i G Międzylesie - 1 770,00 zł. 
 
Środki zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu komputerowego, drukarki oraz 
Robotów edukacyjnych. 
 

SPRAWOZDANIE Z 
PÓŁKOLONII LETNICH 2022 

 
W dniach 25.07. - 5.08.2022 w 

MGOKu w Międzylesiu i jego filii w 
Domaszkowie odbywały się półkolonie 
letnie dla dzieci. Obie grupy świetnie 
bawiły się w czasie trwania zajęć, podczas 
których  mogły rozwijać swoje zdolności 
manualne, tworząc kształty i postaci z 
koralików termokurczliwych, a także 

trenować umysły, grając między sobą w gry 
planszowe, bierki XXL czy podczas 
zabawy z użyciem chusty animacyjnej.  

 

Gdy tylko pogoda na to pozwalała, 
dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu, 
a w gorące dni wspólnie bawiły się w 
wodzie na międzyleskim basenie. W środę 
27.07 dzieci wraz z opiekunami brały udział 
w wycieczce do kina, aby wspólnie obejrzeć 
film ,,Minionki: wejście Gru”, a następnie 
zwiedzić kłodzki rynek. W chłodniejsze dni 
dzieci w czasie warsztatów same robiły 
muffinki, naleśniki, bransoletki czy 
mydełka glicerynowe.  

 

 



Czas minął szybko w przyjaznej i 
otwartej atmosferze, gdzie każdy mógł na 
wybrany sposób wyrazić siebie.  

 

SPRAWOZDANIE Z 
PÓŁMETKA WAKACJI 

6.08.2022 

 
W sobotę 06.08 minął półmetek 

wakacji. Mimo pogody, która początkowo 
nie rozpieszczała uczestników, na pole 
biwakowe przybyła spora część 
mieszkańców gminy Międzylesie. Strażacy 
przygotowali dla uczestników małe zawody 
i przejażdżkę wozem bojowym. Atrakcją, 
która cieszyła się olbrzymim 
zainteresowaniem były dmuchańco-
zjeżdżalnie, warkoczyki, malowanie twarzy 
i tworzenie z balonów różnych figurek, 
między innymi zwierzątek i kwiatów. 
Dzieci w grze planszowej XXL mogły stać 
się żywymi pionkami. W półmetku 
uczestniczyli także uchodźcy z Ukrainy, 
którym uroczyście wręczono rowery, 
ufundowane przez Fundusz Lokalny 
Masywu Śnieżnika. Rowery przekazała  
prezes FLMŚ pani Dorota Komornicka oraz 
burmistrz pan Tomasz Korczak.  

 

 

 

 



 

Dla wszystkich uczestników 
przygotowano poczęstunek: słodkie 
naleśniki, tortille z warzywami, kiełbaski z 
grilla oraz zimne i gorące napoje. W ramach 
projektu „Babie Lato” pani Lila Kucfir 
poprowadziła warsztaty malarskie. 
Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się  
nauka malowania natury w plenerze. 
Dziękujemy bardzo serdecznie pani Lili 
Kucfir za przeprowadzenie warsztatów 
podczas których powstały piękne obrazy. 

Składamy także podziękowania 
firmie La Befana, strażakom z OSP 
Międzylesie, seniorkom z Międzylesia, 
wolontariuszom oraz byłym i obecnym 
pracownikom MGOK Międzylesiu i jego 
filii w Domaszkowie. Dzięki Wam ta 
impreza była tak niezwykle bogata w 
niespodzianki. Dziękujemy oczywiście 
wszystkim dzieciom i dorosłym którzy 
przyszli do nas na piknik i wspaniale się 
bawili.  

ROWEREM NA KONIEC LATA 

 
Wakacje już się powoli kończą, ale 

my jak zwykle gorąco zapraszamy na 
rowery po naszych singletrackach. Pętle: 
,,Międzylesie”, ,,Ostoja” i ,,Jodłów” 
czekają na wszystkich rowerzystów., 
zwłaszcza że zapowiada się ciepły koniec 
lata. Będzie to miłe zakończenie 
wakacyjnych przygód. Nadmieniamy, że 
wszystkie trasy są przejezdne i dostępne dla 
turystów. 

Koniec lata nie oznacza końca 
jazdy. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy 
wszystkich miłośników dwóch kółek. 

 

LETNIE PORCJE RUCHU DLA 
ZDROWIA 

Aż trudno uwierzyć, ale mija już 
dziesięć lat od stworzenia pod egidą Klubu 
Sportowego Sudety imprez rekreacyjnych: 
marszowo – biegowej „Moja Dwunastka” i 
rowerowej „Korona Międzylesia”. Już 
wtedy postanowiliśmy, że imprezy będą 
trwać tak długo, jak długo będą osoby 
chętne w nich uczestniczyć. No i nie ma 
wyjścia. Imprezy trwają, bo chętnych ciągle 
nie brakuje. 

113. „Moja Dwunastka” odbyła się 
02 lipca 2022 r. i zgromadziła na 
międzyleskim stadionie 18 osób, które 
przez 24 minuty wspólnie pokonały 39,6 
km. Natomiast 6 sierpnia 2022 r. w 114. 
„Mojej Dwunastce” pomiędzy kroplami 
deszczu i po przystadionowej pętli 
asfaltowej uczestniczyło 9 osób. Dołączyć 



do nas można w dowolnym momencie – 
jedynym warunkiem jest 
wygospodarowanie wolnego czasu i 
dotarcie na miejsce startu. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy na najbliższą 
115. „Dwunastkę”, która odbędzie się 3 
września 2022 r. Na uczestników czekamy 
od 9.45 na stadionie w Międzylesiu. Start 
godz. 10.00 – można spacerować, 
maszerować, biegać lub dowolnie mieszać 
te formy aktywności ruchowej. 

W niedzielę 17 lipca 2022 r. na 
starcie IV etapu „Korony Międzylesia 
2022” w Roztokach stawiło się 25. 
rowerzystów. Trasa z widokami na Masyw 
Śnieżnika wyjątkowo długa - 9,1 km, 
wiodła z Roztok przez Gajnik, Michałowice 
i Goworów do Szklarni, do najbardziej 
gościnnego miejsca – przydomowych 
terenów rekreacyjnych Agnieszki i Rafała. 
Przewyższenie 150 m. czyli dość stromo, 
ale po drodze zjazdy więc można było nieco 
odsapnąć zwłaszcza przed ostatnim 
podjazdem przez Szklarnię. 

 
Kto nie jechał zbyt szybko z 

pewnością dostrzegł strzałki na asfalcie – 
wysprejowane przez samego Burmistrza 
Międzylesia, a nawet informacje, ile 
kilometrów, a nawet metrów zostało do 
mety. Efekt – nikt się nie zgubił, czyli 
tradycji nie stało się zadość. 

 

 

 

 
Na mecie w Szklarni na uczestników już 
czekało rozpalone ognisko, gorący mięsno-
warzywny kociołek, suto zastawione stoły: 
owoce, słodkości, kiełbaski do 
samodzielnego pieczenia nad ogniskiem, 
chleb, kawa, herbata, napoje. Poczęstunek 
na miarę X sezonu „Korony Międzylesia” 
oraz 40 Jubileuszu Rafała. Jak na Jubileusz 
przystało nie zabrakło ani tradycyjnego 
odśpiewania „Sto lat”, ani prezentów. A 
ponieważ cała rodzina Majewskich jest dla 
nas ważna – to takie dobre duchy naszej 
rowerowej imprezy - więc prezenty były dla 
wszystkich. Była też, zorganizowana przez 
gospodarzy, loteria fantowa dla 
uczestników. 

W tzw. międzyczasie zdążyły się 
przetworzyć wyniki, a ich rezultatem I 
miejsce z trzecim czasem dnia Łukasz 
Korczak 22’57”; I miejsce z drugim 
czasem dnia – Sławomir Ratuszniak 
19’47’’; I miejsce z najkrótszym czasem 
przejazdu Piotr Galik 19’04”. Pozostali 
uczestnicy, jak wiadomo, również zajęli 
pierwsze miejsce, bo w „Koronie” każdy 
jest zwycięzcą. 

Impreza nie mogłaby istnieć bez 
organizatorów: p. Jerzego, który pełnił 
honory startera i przetransportował 
nadmiar rzeczy rowerzystów ze startu do 
mety; p. Ireny i p. Marysi, które 
prowadziły zapisy, p. Zbyszka, który 



dokonywał pomiaru czasu; p. Kasi, która 
czuwała nad całością przebiegu imprezy. 
Impreza istnieje także, a może przede 
wszystkim, dzięki rowerzystom, których 
podczas tego etapu było aż 25!. 

Kochamy rower, bo nakręca nas 
pozytywnie. I dlatego… w sobotnie 
przedpołudnie  20 sierpnia 2022 r.  na 
starcie V etapu „Korony Międzylesia” 
odliczyło się 23 rowerzystów. Po raz 
kolejny było dość łatwo i prawie płasko. 

 
 
 Uczestnikom zagwarantowaliśmy, 

nie dość, że dobrą pogodę, choć wszystkie 
prognozy meteorologiczne mówiły, że 
będzie deszczowo, to na dodatek parę 
odcinków trasy z góry dla złapania 
oddechu. Przy okazji przetestowaliśmy 
zupełnie nowy asfalt, który połączył Gajnik 
z Nową Wsią, czyli spontanicznie 
wydłużyliśmy etap aż do placu 
rekreacyjnego w Nowej Wsi.  

 

 

 

 
 

 
 
Rowerzyści mieli do pokonania 8,8 

km oraz 140 m. różnicy wzniesień. Z 
miejsca startu przy stawach w Szklarni 



pojechaliśmy przez Goworów, 
Michałowice do Gajnika, potem przez wieś 
Gajnik, a następnie drogą wśród pól aż do 
mety w Nowej Wsi. Może nawet niektórzy 
mieli czas podziwiać widoki zarówno na 
Góry Bystrzyckie, jak i na Masyw 
Śnieżnika. Obsługą Biura Imprezy zajęły 
się pp. Maria Zadorożna i Elżbieta 
Urbanowicz. Natomiast Pani Komandor 
Katarzyna Grzybowska-Kania wyruszyła, 
jako pierwsza na trasę, aby zdążyć pełnić 
honory sędziego na mecie. Niezawodny p. 
Jerzy Błażejewski co minutę startował 
uczestników oraz zadbał o odpowiednio 
szybkie dostarczenie na metę wody 
mineralnej dla spragnionych. 

Na mecie w Nowej Wsi dużo 
radości. Najwięcej po przejechaniu linii 
mety. Największe uznanie dla 6-letniej 
Nataszy, która całą trasę pokonała 
samodzielnie swoim rowerkiem bez 
żadnych przerzutek i bez żadnego 
wspomagania ze strony taty. Wszyscy 
jesteśmy z niej dumni. 

V etap to także nowi uczestnicy – jeden 
nawet był najszybszy!  

Umowne podium, bo jak wiadomo 
wszyscy w „Koronie” zajmują pierwsze 
miejsce:  

Miłosz Smuła 19’07’’; Adrian Sobota 
19’39’’; Sławomir Ratuszniak 19’50’’ 

Wszystkim, którzy byli z nami podczas 
minionych etapów serdecznie dziękujemy i 
jednocześnie zapraszamy na kolejne 
rowerowe spotkania.  

Najbliższym z nich będzie VI etap 
„Korony Międzylesia”, który odbędzie się 
17 września 2022 r. Zapisy od godz. 9.00 w 
miejscu startu w Różance na skrzyżowaniu 
w kierunkach Niemojów, Domaszków i 
Międzylesie przy skwerze im. Jana Pawła 
II. Trasa będzie wiodła przez Różankę, 
Długopole Górne do Roztok. Meta na stacji 
PKP w Roztokach. 

Przybywajcie! U nas zawsze się dzieje, 
jest pogodnie, optymistycznie, 
przyjaźnie… 

 
NA MIĘDZYLESKIM BASENIE 

DZIEJE SIĘ, OJ DZIEJE 

X już sezon na basenie kąpielowym 
rozpoczął się wraz z początkiem wakacji tj. 
25 czerwca i potrwa do 4 września 2022 r. 
Obiekt jest otwarty w poniedziałki w godz. 
14.00 – 18.00, a od wtorku do niedzieli w 
godz. 10.00 – 18.00. W sierpniowe święto, 
czyli 15.08.2022 r. pomimo, że wypadało 
ono w poniedziałek, basen czynny był w 
godzinach 10.00 – 18.00. 

Tegoroczne lato jest wyjątkowo 
pogodne chociaż prawdziwie upalnych dni 
nie było aż tak wiele. Z wieloletniego 
doświadczenia wiemy, że Klienci 
najchętniej szukają ochłody w basenie w 
bardzo upalne i bardzo słoneczne dni. Jest 
też spora grupa Klientów, którzy po prostu 
lubią pływać i jeśli tylko nie pada 
przychodzą, aby wypływać swój dystans w 
basenie pływackim. Do 23 sierpnia 2022 r. 
z usług basenu skorzystało 10.387 
Klientów, a rekordowego dnia 21.07.2022 
r.  przez obiekt przewinęły się 703 osoby.   

W sobotę 16 lipca 2022 r. na 
basenie, po raz drugi, odbyły się nietypowe 
zawody pływackie pod nazwą „Z wodą za 
pan brat”. Impreza została zorganizowana 
w ramach projektu pod nazwą „Sportowa 
przyjaźń polsko-czeska” 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003064  

realizowanego przez gminę 
Międzylesie wraz z partnerem z Kralik. 
Koordynatorem projektu z ramienia gminy 
jest Justyna Adamów. Natomiast 
komandorem imprezy i pomysłodawcą jej 
formuły Katarzyna Grzybowska-Kania. 

 



 
Impreza, początkowo planowana 

była tydzień wcześniej, ale śledząc 
pogodowe prognozy – bardzo 
nieoptymistyczne – podjęliśmy decyzję o 
zmianie terminu i, jak się okazało, była to 
dobra decyzja, bo na czas trwania imprezy 
na niebie pojawiło się słońce, było też dosyć 
ciepło, choć wszyscy mówili, że cieplej w 
wodzie. Imprezy plenerowe zawsze lepiej 
udają się przy dobrej pogodzie więc 
cieszymy się, że znalazło się 30 śmiałków, 
którzy wzięli udział w przynajmniej jednej 
z nietypowych konkurencji pływackich. 
Cieszymy się też,  że w całej imprezie 
udział wzięło ponad 60 osób.  
 

 
 
Dodając liczne grono 

organizatorów, bez których niemożliwe 
byłoby przeprowadzenie zawodów, łącznie 
na basenie zgromadziła się niemal setka 
osób. Zawody odbywały się w 7 
kategoriach wiekowych, a w każdej z nich 
wyłoniono Mistrza i dwóch Wicemistrzów 
zawodów pływackich. Do wyboru było 9 
konkurencji w tym 6 na basenie pływackim: 
„Nurkowanie”, „Silne nogi”, „Silne ręce”, 
„Pływanie po linie”, „Pływanie pieskiem”, 
„Pływanie na kole” oraz 3 na basenie 
rekreacyjnym  „Pływanie na makaronie”, 
„Bieg w wodzie”  oraz „Poławianie pereł”. 
Każdy, kto uczestniczył w imprezie wie, że 
deska trzymana w rękach, piankowa 
ósemka trzymana pomiędzy nogami, 

płynięcie na kole ratunkowym lub na 
piankowym makaronie raczej utrudnia 
pływanie, zaś najtrudniejszym stylem 
pływackim jest piesek, ale uciechy było co 
niemiara. Nawet niektórzy 
niezdecydowani, widząc, że w naszych 
zawodach najważniejsza jest dobra zabawa, 
postanowili spróbować swoich sił i 
dołączyli do grona zawodników. Każdy 
uczestnik sam decydował, w ilu i w których 
konkurencjach weźmie udział. Ale… w im 
większej liczbie konkurencji wzięło się 
udział tym bardziej wzrastała szansa na 
zdobycie większej liczby punktów. Na 
Mistrzów i Wicemistrzów w każdej 
kategorii wiekowej czekały dyplomy oraz 
nagrody, zakupione w ramach działań 
projektowych. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali podziękowania za udział w 
zawodach oraz upominki. Były też pakiety 
upominkowe oraz podziękowania dla 
organizatorów.  

Gorący poczęstunek zapewnili 
pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury w Międzylesiu – tym razem 
serwowano naleśniki na słodko i na 
wytrawnie. Były też batoniki i cukierki. 
Ponadto w formie samoobsługi można było 
przygotować sobie kawę i herbatę, napić się 
wody mineralnej. 

Podczas imprezy dwukrotnie można 
było uczestniczyć w energetycznej Zumbie 
prowadzonej przez Małgosię Oleksy. W 
trakcie podsumowywania wyników w 
basenach umieszczono bramki do wodnej 
piłki ręcznej, siatki do wodnej piłki 
siatkowej oraz kosze do wodnej 
koszykówki i każdy, kto miał chęć, mógł 
spróbować tych wodnych gier rekreacyjno-
sportowych. W godzinach trwania imprezy 
obowiązywał darmowy wstęp na teren 
obiektu.  

W przygotowanie obiektu oraz 
organizację zawodów zaangażowani byli 
pracownicy basenu, pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy, ZGKiM, MGOK, 
druhowie z OSP, ratownicy wodni, 



wolontariusze, którzy demonstrowali 
konkurencje „pływackie”. Wszyscy 
staraliśmy się, jak najlepiej sprostać 
podjętemu wyzwaniu, a sądząc po 
uśmiechach i zaangażowaniu uczestników 
imprezy, wierzymy, że sprawiliśmy im 
wiele uciechy i radości. 

WSPOMNIENIE O 
KAZIMIERZU SZAFRAŃSKIM 

 

W lipcu 2022 r. w wieku 78 lat 
odszedł Pan Kazimierz Szafrański. Od Pana 
Kazimierza wiele się można było nauczyć. 
Pokazał ogromny hart ducha, dołączając w 
wieku 70 lat do lokalnych imprez sportowo 
rekreacyjnych marszowo-biegowej „Moja 
Dwunastka” oraz rowerowej „Korona 
Międzylesia”. Traktował te imprezy jako 
formę rehabilitacji ruchowej. Stały się one 
bodźcem dla Pana Kazimierza, by 
zawalczyć o swoje zdrowie i lepsze 
samopoczucie. Zdarł, uprawiając Nordic 
Walking, niezliczoną ilość par butów 
chodząc, niemalże codziennie, po 
kilkanaście, a bywało, że i kilkadziesiąt, 
kilometrów.  

Począwszy od sezonu 2014 „Korony 
Międzylesia”, gdy tylko zdrowie i życie 
osobiste na to pozwalały, dzielnie 
pokonywał  jej etapy, pokazując, że chcieć 
to móc. Dni pomiędzy kolejnymi etapami 
„Korony” wykorzystywał na rowerowe 
wycieczki po naszych pięknych okolicach. 
Był jednym z dobrych duchów naszych 
imprez. Nigdy nie zapomnimy miętowych 

cukierków, którymi obdarowywał 
wszystkich na mecie, a bywało, że także 
podczas marszu, czy też podjazdu. To były 
wyjątkowe cukierki pełne dobrej energii. 
Pan Kazimierz towarzyszył nam tak długo, 
jak długo stan zdrowia mu na to pozwalał. 
Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanej 
aktywności ruchowej, dzięki entuzjazmowi 
grupy, dzięki pozytywnej atmosferze 
stwarzanej zarówno przez 
Dwunastkowiczów, jak i Koronowiczów, 
Pan Kazimierz poprawił komfort życia z 
chorobą, przeżył drugą młodość oraz 
przedłużył sobie życie. Dotknął tego, co 
wcześniej było mu nieznane. Dzieci kupiły 
mu nowy rower, na którym z dumą jeździł 
w koszulce Watahy Międzylesie. Poznał 
grono ludzi pozytywnie zakręconych, w 
którym od razu dobrze się poczuł. Panie 
Kazimierzu. Nigdy o Panu nie zapomnimy, 
my miłośnicy „Mojej Dwunastki” i 
„Korony Międzylesia”. 

OGŁOSZENIE 

Rozpoczęcie roku szkolnego  w 

Domaszkowie 01.09.2022r.    odbędzie się 

w Domu Kultury   w Domaszkowie: 

8.30- wszystkie grupy przedszkolne 

9.00- klasy I-III 

9.30- klasy IV-VIII 
 

ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO  

W SAMORZĄDOWYM 
PRZEDSZKOLU  

W MIĘDZYLESIU 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  
w Międzylesiu informuje, że w związku  
z trwającymi pracami remontowymi,  
od 01 września 2022 r. w budynku 
przedszkola udostępnione zostaną dwie sale 
dydaktyczne na parterze, dla dwóch grup 
przedszkolnych.  Pozostałe trzy grupy 



przedszkolne, tymczasowo ulokowane 
zostaną w budynku Szkoły Podstawowej  
w Międzylesiu, ul B. Chrobrego.  

Wszystkie dzieci skorzystają z posiłków, 
jednak organizacja jest zróżnicowana: 

- dzieci przebywające w budynku 
Przedszkola będą korzystały z posiłków bez 
zmian.  

- dzieci przebywające w budynku Szkoły, 
skorzystają z jednodaniowych obiadów 
przygotowanych przez szkołę. Pozostałe 
posiłki jak śniadanie i podwieczorek, 
przewieziemy z przedszkola.  

Informacja szczegółowe o płatnościach 
przekazana będzie na zebraniu z rodzicami 
oraz poprzez stronę www przedszkola. 

Zasady przyprowadzania dzieci do 
przedszkola pozostają bez zmian. Nadal 
obowiązują procedury związane z COVID-
19.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  


	Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że z upoważnienia Burmistrza Międzylesia  realizuje wnioski o dodatek węglowy dla mieszkańców gminy Międzylesie
	Druki wniosków są wydawane przez Ośrodek od 23 sierpnia 2022r.

