
 

 

 

 



ROZMOWA  Z  BURMISTRZEM  TOMASZEM  KORCZAKIEM 

Za panem jedna z ważniejszych sesji. Absolutoryjna…Jednocześnie rozmawiamy w przeddzień pańskiego 

wyjazdu do Warszawy… 

Chciałbym podziękować wszystkim za realizację budżetu roku 2013. Dziękuję radnym, mieszkańcom. 

Pierwszy raz po wielu latach nasza gmina znalazła się w „setce” samorządów w rankingu „Rzeczpospolitej”. 

Jest to najbardziej „ekskluzywny” ranking samorządów. Efektem tej oceny jest zaproszenie burmistrza 

Międzylesia na uroczystości związane z obchodami Bitwy Warszawskiej, oraz na spotkanie z prezydentem w 

Belwederze. Wyróżniono nas między innymi za realizację jakże kontrowersyjnej inwestycji jaką jest nasz basen, 

za który nie jeden raz „dostało” mi się od „życzliwych” mi osób !   

A tak zupełnie poważnie, bardzo sobie cenię to, że nasza gmina postrzegana jest jako środowisko, które 

chętnie angażuje się w działanie lokalne. Bo przecież popatrzmy : wyróżnienie Goworowa, nagroda dla 

Smreczyny, aktywna Różanka, promocja gminy realizowana przez nasze zespoły śpiewacze, Akademia Ruchu, 

OSP. Przykłady można by mnożyć ! Pewnie że są też problemy, bo kto ich nie ma ? Jako gmina jesteśmy żywym 

organizmem. Wiem przecież i spędza mi to przysłowiowy „sen z oczu”, że nie możemy zapewnić mieszkańcom 

Długopola Górnego odpowiedniej wody.  Nie możemy zlokalizować awarii, ani my, ani specjalistyczne firmy. 

Będziemy działać w związku z tym do skutku, a dzisiaj proszę mieszkańców o pomoc i przepraszam za obecną 

sytuację ! 

Porozmawiajmy o tym, czego zaczynają już nam zazdrościć ! O różnych, codziennych, przejawach 

społecznej aktywności. Może na pierwszy ogień sport ? 

Basen został połączony z boiskiem sportowym w jeden organizm, używane są wszystkie boiska przy szkole w 

Międzylesiu i Domaszkowie, postawiliśmy siłownię zewnętrzną przy szkole w Międzylesiu, budujemy place 

zabaw. W tym roku choćby przy przedszkolu w Międzylesiu i w Nowej Wsi. Ciekawe są inicjatywy MLKS 

„Sudety” : „Moja Dwunastka”,  „Korona Międzylesia”, działają kluby sportowe w Domaszkowie i Międzylesiu, 

mamy siatkarskie MTS. Interesujące są inicjatywy sportowe realizowane w Roztokach, tradycyjne są już letnie 

puchary piłkarskie, organizowane są zawody pływackie na basenie, a wszystko to dzięki ludziom „pozytywnie 

zakręconym” ! 

A co w naszych gminnych OSP, kulturze, oświacie ? 

Zacznijmy od strażaków. Międzylescy mają nowy samochód, goworowska OSP wzbogaciła się o nową 

motopompę. Teraz druhowie remontują swoje remizy, organizują zawody. Przecież OSP Domaszków ma drugie 

miejsce w województwie, a wszystko to dzięki szkoleniom, szkoleniom i raz jeszcze szkoleniom. 

A nasz autorski pomysł na kulturę ? 

Dom kultury realizuje projekt „ Międzylesie – mój pomysł na kulturę” . Cieszę się z dużego zainteresowania 

mieszkańców i proszę o najliczniejszy udział w realizacji projektu ! 

Jeżeli zaś chodzi o oświatę najmłodszych naszych obywateli, to staramy się o jak największą ilość miejsc w 

przedszkolach tak, aby wszystkie dzieci od lat trzech objąć opieką przedszkolną. 

Może – jak zwykle na koniec naszych rozmów trochę „prywaty” ? 

 Zwracam się z prośbą do moich współmieszkańców, by z uwagą słuchali tego co mówi się na różne tematy. 

Ostatnio znowu słucham o licznych domach które wybudowałem, hektarach ziemi które zakupiłem… Odsyłam 

wszystkich do moich oświadczeń majątkowych, które są przecież jawne, a kary za nieprawidłowe czy 

nieprawdziwe oświadczenia są drakońskie. Przypominam, że o wszystkich nieprawidłowościach należy 

powiadamiać odpowiednie służby. Jednocześnie jeżeli ktoś zna miejsce, gdzie znajduje się ten mój „majątek” (o 

którym sam nie wiem !), obiecuję mu w nagrodę jego połowę !  

By zakończyć naszą rozmowę  akcentem bardziej rodzinnym, powiem, że   mam czworo wnucząt, nieodmiennie 

lubię pszczoły, wycieczki górskie, czytać, czytać i jeszcze raz czytać i … jeździć daleko na rowerze ! 

Dziękuję za rozmowę i  życzę pozytywnych wrażeń w Warszawie ! 



 

LAMPY SOLARNO-

WIATROWE W GMINIE  

MIĘDZYLESIE 

 

 

 Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się 

realizacja inwestycji pn.„Budowa lamp 

solarno-wiatrowych dla siedmiu miejscowości 

gminy Międzylesie, w których nie istnieje 

oświetlenie uliczne”, współfinansowanej ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu.  

 Wykonawcą zadania  jest  firma RMS 

POLSKA Sp. z o.o. z/s w Zagorzycach, 

wybrana w trybie procedury przetargu 

nieograniczonego. Łącznie usytuowanych 

zostanie 20 lamp zasilanych energią słoneczną, 

oraz energią wiatru. Staną one  w 

następujących miejscowościach gminy: Jodłów 

- 2 szt., Potoczek – 3 szt., Pisary - 3 szt., 

Dolnik – 3 szt. Lesica – 1 szt., Gniewoszów – 

2 szt.,  Jaworek – 6 szt.  Planowany termin 

zakończenia inwestycji to 30 września br.  

NOWE  PLACE  ZABAW  W  

MIĘDZYLESIU  I  W NOWEJ 

WSI 

Na początku sierpnia br. na terenie 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu, oraz przy boisku sportowym 

w Nowej Wsi powstały nowe place zabaw. 

Huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia 

sprawnościowe z pewnością umilą wolny 

czas każdemu dziecku, które będzie 

chciało skorzystać z tych atrakcji. Wartość 

całego zadania wyniosła 59 778,00 zł, a 

projekt w wysokości 50% został 

współfinansowany ze środków Budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w ramach 

inicjatywy ,,Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. 

 

FITNESS PARK PRZY 

ZESPOLE SZKÓŁ  

W MIĘDZYLESIU. 

 
W trzy komplety podwójnych urządzeń 

fitness został wyposażony plac przy 

Zespole Szkół w Międzylesiu. Wszyscy 

chętni, chcący spędzić aktywnie czas na 

świeżym powietrzu, będą mogli skorzystać 

z tej nowoczesnej siłowni zewnętrznej, 

łącząc przyjemne z pożytecznym. 

 

 
 

 Wartość zakupionych urządzeń to 

17 067,16 zł., a projekt w wysokości 80% 

kosztów kwalifikowalnych netto został 

współfinansowany z zakresu małych 

projektów w ramach działania ,,Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego 

PROW na lata 2007-2013, za 



pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

– Kłodzka Wstęga Sudetów. 

 

SPOTKANIE 

PARLAMENTARZYSTÓW  

 

 

11.08.2014 w starostwie powiatowym w 

kłodzku odbyło się spotkanie 

parlamentarzystów ziemi kłodzkiej ze starostą 

kłodzkim oraz  Burmistrzem Międzylesia  jako 

przewodniczącym Stowarzyszenia Ziemi 

Kłodzkiej. Przedmiotem spotkania było 

uzgodnienie wspólnych działań i potrzeb ziemi 

kłodzkiej  na lata 2014-2020 jak również 

umieszczenie w planie rozwoju drogi S5 na 

trasie Wrocław - Boboszów   

Parlamentarzyści podjęli się rozmowy w wyżej 

wymienionej sprawie z marszałkiem 

województwa a następnie z ministrem 

infrastruktury i rozwoju panią Elżbietą 

Bieńkowską   

 

WIZYTA W BELWEDERZE 

 

15 sierpnia 2014 r. w Warszawie odbyła się 

parada  z okazji Święta Wojska Polskiego i 

spotkanie w Belwederze z Prezydentem  

Bronisławem Komorowskim   

Na zaproszenie prezydenta w uroczystościach 

brał  udział Burmistrz Międzylesia Tomasz 

Korczak. 

 

 

 

MIĘDZYLESIE - TWÓJ 

POMYSŁ NA KULTURĘ” – 

inicjatywy już wybrane! 

 

Pierwsza część zadania „Dom Kultury 

+ Inicjatywy lokalne” już za nami! Do 

ogłoszonego przez MGOK konkursu 

„Międzylesie – Twój pomysł na kulturę” 

mieszkańcy gminy Międzylesie zgłosili łącznie 

16 projektów. Podczas publicznej prezentacji 

pomysłów, na posiedzeniu komisji oceniającej, 

oraz w toku późniejszych konsultacji wybrano 

6 różnorodnych inicjatyw. Będą one 

realizowane w różnych miejscach, głównie w 

Międzylesiu, ale również we wsi Gajnik. 

Istotne było, żeby każdy z mieszkańców bez 

względu na płeć, wiek czy miejsce 

zamieszkania, mógł znaleźć w nich coś dla 

siebie, oraz żeby odpowiadały one na potrzeby 

i zainteresowania mieszkańców gminy zawarte 

w raporcie udostępnionym mieszkańcom z 

przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Druga 

część zadania będzie polegała na realizacji 

tych oddolnych inicjatyw w okresie od sierpnia 

do listopada 2014 r. 



 

Działania rozpoczniemy już 5 

września Flash Mobem 

„MiędzyLudźmiLesie” i kinem letnim„Klub 

filmowy pod chmurką”. Flash Mobjest 

odpowiedzią na badanie przeprowadzone w I 

części zadania, w którym młodzież 

zaproponowała zrobienia Flash Mob’a. Projekt 

będzie polegał na tym, że o umówionej 

godzinie wszyscy chętni ustawią się wzdłuż 

głównej ulicy Międzylesia lub też wokół 

fontanny i będą trzymać w uniesionych rękach 

gałęzie drzew, stając się „żywym drzewem”. 

Akcja nawiązuje do nazwy Międzylesie i do 

herbu miasta. Wśród „żywych drzew” 

spacerował będzie wycięty z kartonu, 

pomalowany na czerwono herbowy wilk 

niesiony przez dwie osoby. Zostanie on 

przygotowany przez młodzież podczas dwóch 

spotkań warsztatowych w świetlicy w Gajniku. 

Akcja ma być zarejestrowana na filmie i na 

zdjęciach, przyczyniając się w ten sposób do 

promocji miasta.   

Inicjatywa „Klub filmowy pod chmurką” 

5-6 września, przewiduje projekcje 4 filmów 

(2 w piątek i 2 w sobotę) na świeżym 

powietrzu w wyśmienitym historycznym 

klimacie, na dziedzińcu zamkowym w 

Międzylesiu. Po projekcjach filmów odbędą 

się spotkania dyskusyjne na temat kina, a po 

zakończeniu wydarzenia zorganizowana 

zostanie wystawa fotograficzna dokumentująca 

wydarzenie. Prezentowana ona będzie w 

krużgankach zamkowych. Inicjatorzy chcą, 

aby inicjatywa zapoczątkowała regularne 

spotkania filmowe na dziedzińcu zamku, które 

będą kontynuowane w kolejnych latach.  

W sobotę 6 września rozpoczniemy 

również projekt „Bierz kijki i ruszaj z nami – 

poznaj piękno naszej gminy”. Zakłada on 

przeprowadzenie wykładów i  warsztatów 

nordic walking dla grupy 15-25 osób.  

Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie 

prawidłowej techniki marszu z kijkami przez 

certyfikowanego instruktora. Osoby używające 

kijków będą mogły doskonalić poprawność 

chodu, a osoby chcące rozpocząć przygodę z 

nordic walking dostaną możliwość 

sprawdzenia czy taka forma spędzania 

wolnego czasu im odpowiada.  Uczestnicy 

będą mieli możliwość brania udziału w 

okraszonych drobnym poczęstunkiem 

warsztatach, wędrówkach i wykładach. 

Przyczyni się to do integracji lokalnej 

społeczności, mającej wymiar 

międzypokoleniowy, oraz do działań na rzecz 

dobra wspólnego jakim będzie wspólne 

wyznaczenie bezpiecznych i atrakcyjnych tras 

do wędrówek nordic walking. Projekt 

zakończy się zawodami. Uczestnicy i 

zwycięzcy marszu otrzymają upominki i 

nagrody.  

Również na początku września rozpocznie 

swoją działalność „Klub Miłośników Tańca”. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na 

przeprowadzeniu warsztatów tanecznych, raz 

w tygodniu przez dwa miesiące. W czasie 

zajęć uczestnicy będą poznawać polskie tańce 

narodowe oraz wybrane tańce towarzyskie. 

Zajęcia prowadził będzie autor projektu oraz 

zaproszony instruktor tańca. Odbędą się 

również dwa spotkania warsztatowe z 

krawcową, która nauczy uczestników jak 

samodzielnie uszyć elementy strojów do tańca. 

Działania zakończą się pokazem tanecznym, 

prezentacją multimedialną, propagującą 

edukację taneczną wśród młodzieży i 

dorosłych. Projekt ma uwrażliwić uczestników 

na 

tradycję i pokazać, że kultura rodzima 

(ludowa) nie jest mniej wartościowa. 

Inicjatorzy chcą stworzyć 

stałą grupę, która będzie rozwijała swoją pasję 

do tańca oraz będzie prezentowała się w 

środowisku 

lokalnym.  

W ramach drugiej części zadania, we 

wrześniu powstanie również „Klub 

inicjatyw twórczych”. 

Będzie to cykl wydarzeń artystyczno-

kulturalnych odbywających się regularnie, 

mających za zadanie zaspokojenie i realizację 

potrzeb twórczych młodzieży i osób dorosłych. 

W ramach tych wydarzeń odbywać się będą: 



1.  warsztaty artystyczne dla 

młodzieży: 

- Warsztaty poetyckie podczas których 

uczestnicy będą pisać wiersze, poznawać  

techniki pisania, dyskutować o powstałych 

tekstach z zaproszoną poetką a także 

prezentować swoją twórczość na wieczorku 

poetyckim. 

- Warsztaty tworzenia biżuterii 

artystycznej i rękodzieła za pomocą sztuki 

artystycznego wiązania węzłów (makramy). 

Dzięki tym warsztatom uczestnicy zdobędą 

umiejętności stosowania technik makramy i 

wykorzystania poznanych węzłów i splotów do 

wykonania m.in. bransoletek, naszyjników, 

pasków, torebek a także form użytkowych i 

innych ozdób. 

- Warsztaty muzyczne – gry i robienia 

bębnów w programie w którym przewidziana 

jest nauka wykonania prostego bębna oraz 

wydobywania określonych dźwięków i 

podstawowych rytmów.  

- Warsztaty plastyczne - malowania 

farbami olejnymi na szkle, w ramach zajęć 

wykonanie obrazu farbami na szkle, 

zapoznanie się z podziałem technik malarskich 

na szklanym podobraziu oraz poznawanie 

technologii malowania na szkle. 

2. Warsztaty dla osób dorosłych:  

- Warsztaty carvingowe, polegające na 

nauce artystycznego dekorowania gotowych 

potraw. Certyfikowany instruktor 

przeprowadzi krótki kurs dla osób 

zainteresowanych tym tematem. 

3. Cykl spotkań „Projekcje i 

podróże”: 

- 2 spotkania z podróżnikami oraz 

prezentacje multimedialne. Spotkania mają 

umożliwić wirtualną wycieczkę w inne zakątki 

świata osobom, które takiej możliwości nie 

posiadają z różnych względów (finansowych, 

stan zdrowia, zaawansowany wieki lub innymi 

uwarunkowaniami społecznymi). MGOK w 

Międzylesiu zapewni sprzęt i obsługę 

techniczną. 

- spotkanie i wycieczka „Wieś – 

WIDMO – Czerwony Strumień”. Projekt 

polega na zorganizowania spotkania dla 

młodzieży i przeprowadzeniu jednodniowej 

wycieczki do nieistniejącej już wsi Czerwony 

Strumień. Ma przybliżyć historię wsi, która już 

nie istnieje, opowiedzieć historię o tamtych 

czasach i ludziach. Przewodnik PTTK 

przybliży historię wsi Czerwony Strumień. 

Planowana jest również instalacja artystyczna 

oraz wspólne śpiewanie i biesiadowanie przy 

ognisku. 

Działania będą się odbywać cyklicznie kilka 

razy w tygodniu od września do października 

w sali Ośrodka Kultury w Międzylesiu, 

natomiast spotkania „Projekcje i podróże” 

odbędą się w świetlicy w Gajniku. Inicjatywa 

zakończy się wystawą zdjęć, a 

jejcelemjestwyłonienie wśród uczestników 

zajęć grupy liderów i udzielenie im pomocy w 

realizacji innych twórczych działań.  

Ostatnia inicjatywa „GudaObend czyli 

tradycja w nowej odsłonie”polega na 

przygotowaniu i wydaniu drukiem kalendarza 

na rok 2015 w formie zeszytowej, wzorując się 

na archiwalnych egzemplarzach kalendarza 

GudaObend, będących w posiadaniu Izby 

Regionalnej przy Bibliotece P.M.iG. 

Międzylesie. Inicjatywa tego rodzaju już raz 

się powiodła na tym terenie i był to właśnie 

inspirujący ten projekt, przedwojenny 

kalendarz „GudaObend”. Kalendarz obok 

części chronologicznej zawiera również część 

informacyjną.  Ma za zadanie zainteresować 

mieszkańców publikacją oraz pobudzić do 

aktywnego udziału w edycji kolejnych 

roczników kalendarza poprzez dostarczenie 

pomysłów na tematykę części informacyjnej.  

 

Na zakończenie całego 

przedsięwzięcia, pod koniec października 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzylesiu zorganizuje spotkanie 

podsumowujące, na którym autorzy inicjatyw 

zaprezentują mieszkańcom rezultaty 

przeprowadzonych działań. Autorom i 

uczestnikom inicjatyw wręczone zostaną 

drobne gadżety i dyplomy w ramach 



podziękowań za wspólne działania, a pozostali 

mieszkańcy będą mogli zapoznać się z 

osiągniętymi w ramach zadania rezultatami. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału we 

wszystkich planowanych wydarzeniach.  

Zapisy i szczegółowe informacje w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu: 

Pl. Wolności 15, 57-530 Międzylesie, tel. 

74 812 63 43  

e-mail: mgok.miedzylesie@op.pl oraz na 

stronie:www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-

plus 

Na wszystkie wydarzenia realizowane w 

ramach projektu WSTĘP WOLNY. 

Wydarzenie objęte jest patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. 

Dofinansowano ze środków Narodowego 

Centrum Kultury w ramach Programu – Dom 

Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. 

 

ŚWIĘTO POLICJI  

W POLANICY ZDRÓJ 

 
Akademia, w trakcie, której wręczone 

zostały funkcjonariuszom policji powiatu 

kłodzkiego odznaczenia, akty mianowania 

na wyższe stopnie służbowe oraz 

wyróżnienia pracownikom cywilnym 

odbyła się 28 lipca 2014 roku o godz.16.00 

w Parku Szachowym w Polanicy-Zdroju. 

Uzdrowisko od kilku lat jest miejscem 

obchodów Święta Policji. 

 

 

Podczas uroczystości wręczone zostały 

również statuetki „kryształowy radiowóz” 

oraz „kryształowa gwiazda” . Wśród osób 

uhonorowanych statuetką „Kryształowego 

Radiowozu” znaleźli się: komendant 

Policji w Usti n. Orlicą (Czechy), posłanka 

Monika Wielichowska, starosta kłodzki 

Maciej Awiżeń, burmistrz Bystrzycy 

Kłodzkiej Renata Surma, burmistrz 

Kłodzka Bogusław Szpytma, burmistrz 

Polanicy Zdroju Jerzy Terlecki. W taki 

sam sposób wyróżnieni zostali dwaj 

panowie – za odwagę i szybką reakcję w 

trudnej sytuacji: Maciej Kędzierski z 

Kłodzka uratował kobietę przed napadem 

rabunkowym, a Adam Kołboński z 

Bystrzycy Kłodzkiej – uratował kobietę 

przed utonięciem (jadąc autem wypadła z 

drogi wprost do rzeki). Aspirant Arkadusz 

Kowalski z Gminy Międzylesie został 

nagrodzony przez Burmistrza Międzylesia 

za wzorową służbę oraz zaangażowanie w 

wykonywanie obowiązków służbowych. 

II BIESIADA  W  SMRECZYNIE 

     Już drugi rok z rzędu, sołectwo 

Smreczyna podejmowało u siebie na placu 

rekreacyjnym zespoły śpiewacze z gminy 

Międzylesie. Jak zwykle - nie zawiodły. 

Tak więc stawiły się: z Boboszowa – 

„Boboszowianie”; z  Długopola Górnego – 

„Długopolanie”; z Goworowa - „Oset”; z 

Lesicy – „Trzy świerki”; z Międzylesia – 

„Międzylesianie; z Różanki – „ Róża”. 

 

 

 

     Swoje umiejętności taneczne pokazały 

w trzech odsłonach Panie z Akademii 

Ruchu z Goworowa. Ogłoszony przez 

prowadzącą Teresę Sobierską konkurs, na 

wykonanie piosenki z wyrazem „chaber”, 

mailto:mgok.miedzylesie@op.pl
http://www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus
http://www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus


jak było widać, wcale nie okazał się 

trudnym. „Długopolanie” z łatwością 

poradzili sobie i zaśpiewali „Chabry z 

poligonu”, oczywiście przy wsparciu wielu 

innych członków zespołów. Zabawa była 

przednia. Wspólne śpiewanie trwało ponad 

trzy godziny, a potem rozpoczęła się 

zabawa dla wszystkich, którzy swoją 

obecnością zaszczycili imprezę. 

Przygrywał rodzinny zespół „Zodiak”. 

 Rada Sołecka, jak zwykle zadbała, 

aby przybyłych godnie ugościć, 

przygotowując wiele smakowitych dań, a 

w szczególności:   przepyszne ciasta, 

pierogi, zupę gulaszową i serową, kiełbaski 

z grilla i karczek na piwie, zapiekanki, 

frytki… Była też tradycyjnie loteria. Tak 

więc znalazło się dla każdego coś miłego. 

PODSUMOWANIE KONKURSU 

BEZPIECZNE 

GOSPODARSTWO ROLNE 

 

Zakończono XII edycję 

Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”- etap regionalny. Do 

konkursu na terenie działania PT KRUS w 

Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, 

Świdnicy oraz Ząbkowic Śląskich w 2014 

roku przystąpiło 16 rolników, którzy 

dokonali na terenie swoich gospodarstw 

różnego rodzaju usprawnień i inwestycji 

poprawiających bezpieczeństwo pracy. 

Spośród nich komisja, której 

przewodniczył Kierownik PT KRUS w 

Wałbrzychu, Przemysław Grzybowski, 

przeprowadziła ocenę gospodarstw pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

profilaktyki przeciwpożarowej oraz ich 

estetyki. Oceniane były takie elementy 

środowiska pracy rolnika jak: podwórze, 

budynki gospodarcze, ciągniki rolnicze, 

maszyny rolnicze, pilarki tarczowe, 

obsługa zwierząt, estetyka gospodarstw. 

Zwycięzcami  konkursu na etapie 

regionalnym są: Andrzej Paruch ze 

Stachowic (gmina Świdnica I  miejsce), 

Antoni Najdek z Piławy Dolnej (gmina 

Dzierżoniów II miejsce) oraz Zbigniew 

Jarosz ze Ścinawki Górnej (gmina Radków 

III miejsce). W dniu 04.07.2014r. w 

siedzibie PT KRUS w Wałbrzychu odbyło 

się uroczyste podsumowanie konkursu, 

podczas którego zwycięzcy oraz wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne 

nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

oraz Państwową Inspekcję Pracy, Starostę 

Wałbrzyskiego, Starostę Ząbkowickiego, 

Gminę Świdnica, Pieszyce, Dzierżoniów, 

Międzylesie, Ziębice, Kłodzko, Bystrzyca 

Kłodzka, Nowa Ruda, Czarny Bór, Walim, 

Marcinowice, Stoszowice, Złoty Stok, 

Dolnośląska Izbę Rolniczą. Honorowy 

Patronat etapu regionalnego konkursu 

objął Starosta Wałbrzyski, Pan Józef Piksa. 

Laureatom konkursu gratulujemy i 

życzymy powodzenia w etapie 

wojewódzkim. 

Inspektor PT KRUS w Wałbrzychu Ewa 

Balázs de Borbátviz 

 

PODRÓŻ STUDYJNA  

Z WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO  

W GOWOROWIE 

 

 
 

 9. sierpnia br. wieś  Goworów, jako laureat 

konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013, 

ponownie  (ostatnio w lipcu ubiegłego roku.) 

gościł u siebie członków grup odnowy wsi (ok. 

50 osób) z województwa dolnośląskiego, w 

ramach podróży studyjnej, organizowanej 

corocznie przez Wydział Obszarów Wiejskich 



Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. Opiekunem grupy, jak zwykle 

była Anna Malinowska. Tradycyjnie, sołtys 

wsi – Wiesława  Łysiak przywitała gości 

chlebem.  

 

 

 

W tych kilku godzinach pobytu, 

zaprezentowano zrealizowane modelowe 

przykłady realizacji Odnowy Dolnośląskiej 

Wsi, jak i te, które się tworzą, chociażby  idea 

utworzenia wsi tematycznej – wsi tkackiej. 

Podczas zwiedzania wsi zadbano, aby ciastem 

i chłodnymi napojami, uraczyć przybyłych, 

natomiast panie z Akademii Ruchu swoimi 

występami – zauroczyły publiczność. 

Oczywiście nie zabrakło prezentacji 

multimedialnej, bo to przecież działania wsi w 

pigułce.  

 

 

Otrzymane oklaski, to najlepsza nagroda dla 

tych, którzy latami pracują na rzecz rozwoju 

własnej miejscowości. Autobus wypełniony 

gośćmi żegnała sołtys Goworowa i burmistrz 

Tomasz Korczak. Żyjemy nadzieją, że 

niejeden pomysł „podglądnięto” przez 

przybyłych, zostanie zaszczepiony na inny 

grunt i przyniesie plony. Wszystkim, którzy 

zaangażowali się w ugoszczenie tak licznej 

grupy, a nade wszystko paniom z Rady 

Sołeckiej, Akademii Ruchu, KGW, członkom 

OSP - bardzo dziękujemy. 

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

Serdeczne gratulacje dla pani 

Małgorzaty Olejniczak – Terra 

Sudeta w Goworowie,   która 

zdobyła wyróżnienie w konkursie : 

„Najładniejsze gospodarstwo 

agroturystyczne powiatu 

kłodzkiego” 

 

 

PÓŁMETEK WAKACJI 

 

2 sierpnia br. na polu biwakowym 

w Międzylesiu odbył się po raz kolejny już 

 festyn „Półmetek wakacji" organizowany 

przez MGOK i OSP Międzylesie. 

Przygotowano  dla najmłodszych konkursy, 

gry i zabawy z nagrodami.  



Dużym zainteresowanie cieszyły się warsztaty 

robienia dużych baniek i modelowania 

balonów. Jak co roku nie zawiedli nas strażacy 

przygotowując  rodzinny tor przeszkód. 

 

 

W trakcie festynu można było degustować 

smaczne potrawy z grilla i domowe ciasto. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 

uczestniczyli w festynie, paniom za upieczenie 

ciast, Sławomirowi Jagielle, Maćkowi 

Dudkowi  i kolegom z OSP za pomoc w 

organizacji festynu. 

*** 

Wakacje, to czas kiedy dzieci 

wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie i 

obozy.  

Są jednak dzieci, które nie wyjeżdżają nigdzie. 

Często bywa tak, że takie dzieci nie mają co 

zrobić z nadmiarem wolnego czasu. 

Po raz kolejny   MGOK w Międzylesiu ze 

swoją filią w Domaszkowie zorganizował w 

okresie 15-25 lipca br. półkolonie letnie dla 

 dzieci wieku 6 - 12 lat. Zajęcia odbywały się  

od godz. 9.00 do 13.00. Dzieci otrzymywały II 

śniadanie, napoje chłodzące, owoce i słodycze. 

 

W czasie półkolonii zorganizowano dwie 

wycieczki : do  źródeł 3 rzek w Jodłowie 

i do Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy 

Kł. 

W czasie trwania półkolonii organizowane 

były zajęcia plastyczne, teatralne  i  warsztaty 

kulinarne. Prowadzone były gry i zabawy 

ruchowe. Odbyły się również warsztaty 

robienia dużych baniek i modelowania 

balonów. Podczas słonecznej pogody 

 korzystaliśmy z kąpieli na naszym basenie. 

 

 

 

 23 lipca br. wszystkie dzieci mogły obejrzeć  

przedstawienie "Królik Baks" w wykonaniu 

aktorów Teatru Urwis  z Krakowa. W ostatni 

dzień zajęć wszyscy uczestnicy półkolonii 

otrzymali drobne upominki i nagrody za udział 

w zajęciach i konkursach. Półkolonie cieszyły 

się dużym zainteresowaniem a dzieci chętnie 

uczestniczyły w organizowanych zajęciach. 

W okresie wakacyjnym, dzieci z rodzin o 

niskich dochodach, z terenu Gminy 

Międzylesie, spędziły wakacje nad morzem. 26 

dzieci w okresie od 18.07.2014 r. do 

01.08.2014 r. przebywało na obozie 

harcerskim w Międzywodziu, pobyt 

dofinansowany z Gminnego Funduszu 

Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi. 2 dzieci z Domu Dziecka w 

Domaszkowie w terminie od 11.07.2014 r. do 

24.07.2014 r. uczestniczyło w koloni w 

miejscowości Pustkowo zorganizowanej przez 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 



W terminie od 15.08.2014 r. do 28.08.2014 r. 8 

dzieci będzie brało udział w kolonii w 

Kołobrzegu zorganizowanej przez Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu. Dojazd do Kłodzka 

został zapewniony przez Gminę Międzylesie. 

 

OGŁOSZENIE 

ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 2014/2015 

1 WRZEŚNIA 2014 r. 

 

 w Zespole Szkół w Międzylesiu 
godz. 8.00 – msza święta 

godz. 9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego – 

apel 

godz.10.00 – 13.00 – zajęcia wg planu – 

zapoznanie z wymaganiami PSO 

godz. 13.00 – odwozy 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 
godz. 9.00 (przedszkole,  szkoła podstawowa, 

gimnazjum) - Dom Kultury w Domaszkowie 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  

w Międzylesiu zaprasza Rodziców dzieci 

przyjętych na rok szkolny 2014/15  

na organizowane w dniu 27 sierpnia 2014r. 

(środa) o godzinie 15:00 zebranie 

rozpoczynające nowy rok szkolny.  

Zebranie dla Rodziców dzieci przyjętych do 

pięciu grup przedszkolnych, rozpocznie się 

przekazaniem informacji ogólnych,  

a zakończy spotkaniem z nauczycielkami w 

poszczególnych grupach. Dokonamy wyboru 

Rad Oddziałowych (czyli, trójek grupowych). 

Czas trwania zebrania - około 1,5 godziny.  

 

 

INFORMACJA 

Stypendia szkolne (socjalne) na rok 

szkolny 2014/2015 

Wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 

należy składać od dnia 01-09-2014 r. do 

15-09-2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Międzylesie, pok. nr 10  (druki wniosków 

są dostępne od 15-08-2014 r. pok. nr 10).  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w 

rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej 

występuje bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy 

rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe.   

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w 

rodzinie, uprawniająca do ubiegania się                      

o przyznanie stypendium szkolnego nie może 

przekraczać kwoty 456 zł netto. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2014 

r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 

w którym wniosek został złożony. Wykazane 



dochody muszą być potwierdzone 

odpowiednim zaświadczeniem albo 

oświadczeniem.  

Stypendium przyznawane jest na dany rok 

szkolny i realizowane poprzez refundację 

wydatków poniesionych na cele edukacyjne 

dla ucznia w danym roku szkolnym, na 

podstawie przedłożonych oryginałów faktur 

VAT oraz rachunków wystawionych na 

rodzica lub ucznia. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 

MIĘDZYLESIU PRZYPOMINA 

Wnioski na zasiłek rodzinny na okres 

zasiłkowy 2014/2015 należy składać od 

01.09.2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Międzylesiu. 

Kryterium dochodowe – 574,00 zł na osobę w 

rodzinie. Jeżeli w rodzinie występuje 

niepełnosprawność – kryterium wynosi 664,00 

zł 

Wnioski na fundusz alimentacyjny na okres 

zasiłkowy 2014/2015 od 01.08.2014 r. należy 

składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu. 

Kryterium dochodowe na osobę – 725,00zł 

Wymagane dokumenty do zasiłku  

rodzinnego i FA: 

 zaświadczenia o dochodach za 2013r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

informuje, że dział świadczeń 

rodzinnych przyjmuje wnioski o 

przyznanie Karty Dużej 

Rodziny. 

Składając wniosek o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub 

odpisy dokumentów potwierdzających 

stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza 

to, że członek rodziny wielodzietnej 

ubiegający się o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny jest zobowiązany do pokazania 

oryginałów lub odpisów tych dokumentów.  

Przy składaniu wniosku należy okazać w 

szczególności: 

1) w przypadku rodzica oraz małżonka 

rodzica – dokument potwierdzający 

tożsamość; 

2) w przypadku dzieci w wieku do 

ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia 

lub dokument potwierdzający tożsamość; 

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 

18 roku życia – dokument potwierdzający 

tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły 

lub szkoły wyższej o planowanym terminie 

ukończenia nauki w danej placówce; 

4) w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności w 

wieku powyżej 18 roku życia – dokument 

potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

5) w przypadku dzieci umieszczonych w 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka – postanowienie o umieszczeniu w 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka; 

6) w przypadku osób, o których mowa w 

art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu 

w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka. 

7) Składając wniosek o wydanie duplikatu 

Karty, należy okazać dokument 

potwierdzający tożsamość lub, w 

przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. 
 Należy jednak wskazać, że organ może 

domagać się okazania innych dokumentów lub 

ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu 

ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty 

Dużej Rodziny (np. w przypadku 

cudzoziemca). 

Okazanie dokumentów przez 

wnioskodawcę nie jest wymagane w 

przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent 

miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie 



uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa 

do korzystania z programu za pomocą 

urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli 

istnieje możliwość skorzystania z bazy 

PESEL).  

 

PŁYWACKI MARATON  

NA NASZYM BASENIE… 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

w INFORMATORZE, stronie internetowej 

urzędu oraz na basenie, 10. sierpnia 

przeprowadzono "Nocny Maraton 

Pływacki". W maratonie, w pełnej krasie 

rozświetlonych basenów wystartowało 

pięciu zawodników. Przy udziale 

niewielkiej grupy kibiców, którzy wiernie 

od godz. 22.00 do 24.00 towarzyszyli 

zawodnikom, rozdano pamiątkowe 

dyplomy i medale.  Najlepszą spośród 

zawodników okazała się Joanna Trojniak, 

która pokonała blisko 2 km (78 długości 

basenu pływackiego) w czasie 54 min. i 52 

s. otrzymując za swe osiągnięcie puchar. 

Ciągle jeszcze trwa "Wakacyjna Liga 

Pływacka", której rozstrzygnięcie nastąpi 

na koniec sezonu tj. 15 września. 

 

DALSZY CIĄG MARSZOWO 

- BIEGOWYCH SPOTKAŃ 

STADIONOWYCH 
W pierwszą lipcową i sierpniową 

sobotę na stadionie w Międzylesiu odbyły się 

kolejne spotkania zachęcające do uprawiania 

rekreacji ruchowej i jej najprostszych form: 

marszu, marszo-biegu, biegu oraz nordic 

walkingu. Od 22 miesięcy uczestnicy „Mojej 

Dwunastki” w ciągu 12 minut starają się 

pokonać jak największy dystans, ale, szczerze 

mówiąc, nie o wynik tu chodzi i nie on jest 

najważniejszy. Najważniejsze jest czerpanie 

radości z aktywności ruchowej. Nasze 

spotkania mają swoich wiernych uczestników, 

upływają w pogodnej atmosferze i są czasem 

relaksu. Osoby w nich uczestniczące na co 

dzień aktywnie spędzają wolny czas. 

Wszystkich, którzy chcieliby poczuć razem z 

nami tę radosną atmosferę zapraszamy na 

stadion w sobotę 6 września 2014 o godz. 

10.00. Zapisy od 9.30.  

Udział w imprezie jest bezpłatny, a wszyscy 

otrzymują certyfikat uczestnictwa. Mamy 

także niespodzianki dla osób, które 

kilkakrotnie wezmą w niej udział. 

Zapewniamy także napoje. 

„KORONA MIĘDZYLESIA” 

2014 NA PÓŁMETKU 

26 lipca 2014 w Goworowie na parkingu przy 

bibliotece stawiło się trzynastu miłośników 

dwóch kółek, aby wziąć udział w czwartej już 

w tym roku lokalnej imprezie rowerowej. 

Oprócz stałych uczestników na starcie 

pojawiło się trzech nowych, którzy postanowili 

dołączyć do grona ludzi pozytywnie 

zakręconych. Sobotni etap wiódł do Nowej 

Wsi, a jego meta znajdowała się na rozdrożu w 

pobliżu Ośrodka „Górska Perła”. Uczestnicy 

mieli do pokonania 5,1 km oraz 230 m. różnicy 

wzniesień. Wszyscy dzielnie pokonali tę 

wymagającą trasę, ustanawiając swoje własne 

rekordy.  

 

W naszej imprezie chodzi przede wszystkim o 

to, by spotkać się w gronie ludzi kochających 

rower i w przyjaznej atmosferze „pościgać się” 



i poczuć radość zwycięstwa z pokonania 

kolejnego etapu „Korony”. Każdy z 

uczestników zwykle wcześniej testuje trasę, a 

w dniu imprezy przyznaje, że emocje 

towarzyszące przejazdowi w większym gronie 

sprawiają, że poprawiają czas przejazdu. 

Na mecie na uczestników czekały liczne 

niespodzianki – wszak tegoroczna edycja 

dotarła do półmetka. Każdy z uczestników: 

mógł uzupełnić ubytki energii spożywając 

banany oraz nawodnić się napojami 

owocowymi w różnych smakach; otrzymał z 

rąk burmistrza Międzylesia pamiątkowy 

certyfikat, a z rąk Komandora „Korony” 

breloczek – czterolistną koniczynkę na 

szczęście. 

Wyróżniony półmetkową statuetką z napisem 

„Trening czyni mistrza”, którą wręczył prezes 

MLKS „Sudety”, został najmłodszy uczestnik 

naszej imprezy rowerowej Dominik Smoleń, 

który od ubiegłorocznej edycji uczestniczy 

niemal we wszystkich jej etapach i osiąga 

coraz lepsze rezultaty. 

 

W imprezie łącznie z osobami towarzyszącymi 

uczestniczyło 21 osób. 

A już dziś zapraszamy na etap Domaszków – 

Jaworek, który odbędzie się 23 sierpnia 2014. 

Miejsce zbiórki rowerzystów: ul. Śnieżna w 

Domaszkowie na skrzyżowaniu z drogą 

prowadzącą do Nowej Wsi i Goworowa. Biuro 

Zawodów czynne od godz. 9.15. Start 

pierwszego zawodnika o godz. 10.01. Udział 

bezpłatny. Impreza odbędzie się bez względu 

na warunki atmosferyczne. 

Organizator MLKS Sudety  

 

TURNIEJ O PUCHAR 

BURMISTRZA 

 
 

Wyniki: 

 
I - Wilki Kamieńczyk 

II- Śnieżnik Domaszków 

III- Międzychód 

IV- Zieloni Roztoki 

V-OSP Domaszków 

VI- MLKS SUDETY Międzylesie 

  

Król Strzelców-Jarosław Macura -Wilki 

Kamieńczyk 

Najlepszy bramkarz - Damian Goliasz- 

Śnieżnik Domaszków 

Fair Play- Przemysław Semik- Śnieżnik 

Domaszków 

Najmłodszy uczestnik turnieju- Grzegorz 

Piętowski - Sudety Międzylesie 

 

TURNIEJ KRZYSZTOFA 

Wyniki: 

 
 I - OLD STARS Szklarnia  

II- Śnieżnik Domaszków 

III-Muchobór Wielki Wrocław 

IV- Zawisza Dolsk 

V- MLKS SUSETY Międzylesie 

  

król strzelców- Mateusz Hajłasz - OLD 

STARS Szklarnia 

najlepszy bramkarz - Andrzej Kiefer- OLD 

STARS Szklarnia 

fair play - Maciej wawrzyniak - Zawisza 

Dolsk 

najwierniejszy kibic- Janina Stępak oraz 

Urszula Szura- Międzylesie 

najmłodszy kibic- Franciszek Czopik  

( Domaszków) 



 
 

NASZE OSP NA CZESKIM 

FESTYNIE STRAŻACKIM 

 

 
W dniu 12.07.2014r strażacy z OSP 

Międzylesie i OSP Goworów – z gminy 

Międzylesie oraz strażacy z OSP Wilkanów i 

OSP Pławnica - gmina Bystrzyca Kłodzka na 

zaproszenie  czeskich strażaków z Orlickich 

Zachori brali  udział w festynie strażackim. 

Zaprezentowany  został sprzęt strażacki 

zakupiony w ramach projektu „Modernizacji 

integrowanego ochronnego systemu Orlickich i 

Bystrzyckich gór” 

.

 

 

      FESTYN W NOWEJ WSI 

15.08.2014 odbył się w Nowej Wsi festyn 

parafialno - odpustowy przybyli zaproszeni 

goście między innymi Biskup  Ignacy Dec oraz  

zaproszono zespół pieśni i tańca Równica z 

Ustronia leżącego u stóp Beskidu Śląskiego.  

 

FESTYN W RÓŻANCE 

W sobotę 16 sierpnia w Różance odbył się 

festyn „20 Dni Różanki i  10 Festiwal Róż” 

 

Mimo niesprzyjającej pogody goście nie 

zawiedli  i tłumnie przybyli na swojskie 

przysmaki serwowane przez organizatorów. 

 

 



W konkursie na najpiękniejsza róże 

zwyciężyły panie: I- miejsce Agata 

Szubarczyk, II miejsce -Maria Piotrowicz i III- 

miejsce Danuta Pożoga.W trakcie imprezy 

wystapiły zespół PROGRESSAID z Bystrzycy 

Kł i i zespół Bilguni z Ząbkowic Śl. Jak 

zwykle najliczniejszą grupę widzów 

zgromadziła bajka w wykonaniu Różańskiego 

Teatru „Balszoj”.  

W tym roku była to „Pchła szachrajka”, która 

rozbawiła zgromadzoną publiczność. W 

trakcie festynu odbyły się liczne konkursy, gry 

i zabawy  z nagrodami. Organizatorzy- Rada 

Sołecka na czele z panią sołtys Bożeną Nogą i 

Stowarzyszenie Przyjaciół Różanki dziękują 

wszystkim za pomoc ,udział i zaangażowanie 

w XX dniach Różanki. 

 

GMINA MIĘDZYLESIE W TVP 

 

 

Gmina Międzylesie w związku z realizacją 

projektu pn. „Promocja terenów pogranicza 

drogą do sukcesu” mając na celu zwiększenie 

zainteresowania subregionem turystycznym 

oraz wypromowanie po polskiej i czeskiej 

stronie Euroregionu Glacensis poprzez 

Telewizję Polską we Wrocławiu wydała spot 

30 sek. sekundowy oraz film 10 minutowy 

promujący Gminę. Audycja programu 

odbywała się w II połowie lipca oraz w I 

połowie sierpnia na ramach TVP Wrocław. 

Materiał z audycji będzie dostępny na 

stronie www.miedzylesie.pl w specjalnie 

utworzonej zakładce. Dzięki akcji promocyjnej 

Gmina pewnie wkracza na drogę do sukcesu, 

kształtując promocję polsko - czeskiego 

regionu transgranicznego. 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), w każdy 

wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), 

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione, a także członków rodzin 

osób uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

* 18.08.2014 * 01.09.2014 * 

POMOC BEZPŁATNA ! 

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

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy że 

dnia 12.08.2104 r. zmarła najstarsza 

mieszkanka Gminy Międzylesie pani 

Wiktoria Pazdur  

przeżywszy 100 lat 

http://www.miedzylesie.pl/


DZIEŃ DAWCY SZPIKU W 

POWIECIE KŁODZKIM 

W roku 2013 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Krosnowicach nawiązała współpracę z 

Fundacją DKMS Baza Dawców 

Komórek Macierzystych Polska z/s w 

Warszawie w zakresie pozyskiwania 

potencjalnych dawców szpiku. 

Dotychczas udało nam się zorganizować 4 

akcje, podczas których zarejestrowaliśmy 

72 potencjalnych dawców. 

 

Nasza walka z białaczką rozpoczęła się od 

rejestracji dwóch druhów podczas akcji 

zorganizowanej w Polanicy Zdroju. To 

właśnie ich decyzja zmobilizowała nas do 

aktywnego działania. 

Każdy powinien wiedzieć, iż rejestracja, to 

bardzo ważna decyzja  i powinna zostać 

podjęta świadomie. Na samym początku, 

kiedy zrodził się pomysł zaangażowania 

się w tą akcję, uświadomiliśmy sobie, że 

tak naprawdę nie wiele wiemy na ten 

dawstwa szpiku. Przed organizacją 

pierwszej akcji, w remizie OSP 

Krosnowice, udało nam się zorganizować 

spotkanie z przedstawicielem Fundacji 

DKMS Baza Dawców Komórek 

Macierzystych Polska - Panem Rafałem 

Młodzikowskim, który udzielił nam 

odpowiedzi na wszystkie pytania i 

"rozwiał" nasze wszelkie wątpliwości. 

Zrozumieliśmy, że dzięki organizacji 

takich akcji, także ratujemy ludzkie życia. 

Mamy nadzieję, że uda nam się zwiększyć 

świadomość społeczną ludzi na temat 

białaczki oraz dawstwa szpiku, co zachęci 

ich do rejestracji w bazie potencjalnych 

dawców szpiku. 

W myśl za tą ideą postanowiliśmy 

zorganizować kolejną akcję Dnia Dawcy 

Szpiku, która będzie miała trochę inny 

charakter niż dotychczas. Rejestracja 

potencjalnych dawców szpiku będzie się 

odbywała przez cały miesiąc sierpień na 

terenie powiatu kłodzkiego. Akcję "Dnia 

Dawcy Szpiku w Powiecie Kłodzkim" 
będzie charakteryzowała mobilność. Co to 

oznacza?! Naszym celem jest stworzenie 

możliwości rejestracji wszystkim 

zainteresowanym osobom. Każda 

instytucja (rządowa, samorządowa, 

społeczna), każdy przedsiębiorca (mały, 

średni, duży), każdy potencjalny 

zainteresowany, który skontaktuje się z 

nami, będzie miał możliwość rejestracji. 

Jeżeli znajdzie się grupa (nawet nieduża), 

która wyrazi chęć rejestracji, może ona 

liczyć na nasz przyjazd do punktu 

docelowe np. siedziby firmy, 

stowarzyszenia, remizy OSP. Mamy 

nadzieję, że dzięki temu uda nam się trafić 

do jeszcze większego grona osób. 

Poza wspomnianą wcześniej formą 

rejestracji, chcielibyśmy także 

zaproponować udział naszej jednostki w 

różnych imprezach kulturalnych, 

sportowych, festynach, eventach. 

Zorganizowanie punktu rejestracji podczas 

ważnych dla danej społeczności lokalnej 

wydarzeń, będzie świadczyło o ich 

zaangażowaniu w walkę z białaczką. 

Mamy nadzieję, że znajdą się osoby, które 

wspólnie z nami zechcą toczyć tą walkę! 

Osoba do kontaktu: Joanna Janicka – 

Sekretarz OSP Krosnowice tel. 

695 299 945 e-mail 

joanna.janicka89@gmail.com 

„WEŹ PARAGON” 

 

Podobnie jak w latach poprzednich w ramach 

akcji pod nazwą „Weź paragon”,  na terenie 

całej Polski prowadzone są działania w 

zakresie sprawdzania prawidłowości 

ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas 

rejestrujących. Pracownicy urzędów 

skarbowych i urzędów kontroli skarbowej 

przeprowadzają kampanie informacyjno-

mailto:joanna.janicka89@gmail.com


edukacyjną oraz kontrole u sprzedawców  w 

zakresie rzetelności rejestrowania sprzedaży za 

pomocą kas fiskalnych. 

Nie jest to wyłącznie działanie sezonowe w 

okresie wakacji czy ferii zimowych 

lecz działanie ciągłe majce na 

celu wzmocnienie świadomości społecznej i 

wiedzę o korzyściach płynących z posiadania 

paragonu.Dla nas jako konsumentów wydanie 

paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma 

duże znaczenie ponieważ posiadanie paragonu: 

- ułatwia nam złożenie reklamacji, 

- daje możliwość porównania cen, 

- wspiera uczciwą konkurencję, 

- daje nam pewność, że nie zostaliśmy 

oszukani, 

- wpływa na zmniejszenie szarej strefy. 

Ponadto rejestrowanie sprzedaży na kasie 

fiskalnej przez sprzedawców gwarantuje, że 

przedsiębiorca odprowadza pobrany od nas 

podatek do budżetu państwa. W cenie 

każdego towaru wliczony jest bowiem podatek 

VAT, jeżeli nieuczciwy przedsiębiorca zabiera 

całą kwotę dla siebie, to znaczy że uszczupla 

wpływy podatków do budżetu Państwa. 

Każdy z nas powinien pamiętać, że środki 

finansowe z budżetu przeznaczane są  m.in. na 

:- funkcjonowanie szkół i przedszkoli  

publicznych, 

- funkcjonowanie publicznej służby zdrowia, 

- funkcjonowanie policji i wojska, 

- utrzymanie i remonty dróg publicznych, 

- wypłaty zasiłków rodzinnych, zasiłków dla 

osób pozostających bez pracy, 

- funkcjonowanie obiektów sportowych i 

organizację masowych imprez sportowych, 

- funkcjonowanie gmin i powiatów oraz  

urzędów administracji publicznej,  

Wszyscy korzystamy w jakiś sposób z usług 

finansowanych przez Państwo i każdy z nas 

może przyczynić się  do tego by należne 

podatki wpływały do budżetu.  

PAMIETAJMY: jeśli sprzedawca nie 

zaewidencjonował transakcji na kasie i nie 

wydał nam paragonu -  mamy prawo 

upomnieć się o paragon a sprzedawca ma 

obowiązek nam go wydać. 

                  

TROCHĘ HISTORII O 

MIESZKAŃCACH  GMINY 

MIĘDZYLESIE  

Otrzymaliśmy od pana  

Grzegorza Pisarskiego artykuł  pt: 

MIĘDZYLESCY STUDENCI NA 

KRÓLEWSKIM ŚLĄSKIM 

UNIWERSYTECIE FRYDERYKA 

WILHELMA WE WROCŁAWIU  

W LATACH 1829-1921. 

Informujemy że ze względu na obszerność 

materiału został on zamieszczony  na stronie 

http://www.miedzylesie.pl/3911/aktualnosci-

turystyczne.html , pod którym możemy 

zapoznać się z materiałami. Dziękujemy 

bardzo za możliwość zapoznania się z dziejami 

mieszkańców dolnego śląska  

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

ZAPRASZAMY 

NA ZAWODY SPORTOWO-

POŻARNICZE OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH  

Z GMINY MIĘDZYLESIE, 

 
które odbędą się w dniu 06.09.2014 r.  

o godz. 10.00  

na boisku sportowym w Roztokach. 

 
 

 
 

http://www.miedzylesie.pl/3911/aktualnosci-turystyczne.html
http://www.miedzylesie.pl/3911/aktualnosci-turystyczne.html


 

 

 

 

 


