
 



ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM BOLISEGĄ                                    

DYREKTOREM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁODZKU 

Panie dyrektorze, od 1 kwietnia 2017r. mieszkańcy Międzylesia, Radkowa i 

przynależnych wsi, zamierzający zarejestrować się jako osoby bezrobotne lub 

poszukujące pracy, zapraszane będą do filii Powiatowego Urzędu Pracy Bystrzycy 

Kłodzkiej przy ul. H. Sienkiewicza 6 lub do filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej 

Rudzie przy ul. J. Piłsudskiego 14, a ma to związek z likwidacją punktów informacji i 

konsultacji w tych gminach. 

Komu imiennie można przypisać autorstwo pomysłu  likwidacji Lokalnych Punktów 

Informacji i Konsultacji w Międzylesiu i Radkowie ? Czy jest to „wynalazek” naszego 

powiatu, czy efekt dobrej zmiany jaka się toczy w Polsce ? 

 

Lokalne punkty były tworzone jeszcze w latach 90-tych kiedy to bezrobocie w naszym 

powiecie było bardzo wysokie sięgające prawie 30 tysięcy zarejestrowanych  bezrobotnych. 

Organizacja przede wszystkim rejestracji, bo takie zadania były realizowane w punktach, miała 

swoje uzasadnienie. W ostatnich latach, a szczególnie okresie trzech ostatnich lat, bezrobocie 

zmniejszyło się z  16 000 do 8000 w powiecie, również liczba obsługujących w punktach spadła 

o połowę.  

Rejestracja elektroniczna, indywidualne podejście do każdego zarejestrowanego, 

objęcie każdego bezrobotnego wsparciem ze strony pośrednika, doradcy zawodowego, a w 

przypadku braku ofert pracy objęcie indywidualnym programem dojścia do zatrudnienia 

wymaga pracy kilku specjalistów zatrudnionych w urzędzie.  

Nowe uwarunkowania rynku lokalnego oraz kompleksowa obsługa bezrobotnego 

spowodowała opracowanie i wdrożenie programu pilotażowego w Dusznikach i Polanicy w 

roku  2016, a od 2017 również w Międzylesiu, Szczytnej i Radkowie. 

Założenia programu pilotażowego zostały opracowane przez PUP w Kłodzku, 

skonsultowane i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu oraz Powiatową Radę Rynku Pracy 

przed wdrożeniem.  

 

Jakie powody stanęły u podstaw podjęcia takiej decyzji, czy będą ewentualne  

oszczędności finansowe  ? 

  

Powodem były zauważalne zmiany  na lokalnym rynku pracy – spadek bezrobocia i związana z 

tym zmniejszająca się ilość osób bezrobotnych, rozbudowana oferta usług i instrumentów rynku 

pracy po zmianie w 2014 r.   ustawy o promocji zatrudnienia, wzrost ofert pracy kierowanych 

na lokalny rynek, rozwój współpracy z agencjami zatrudnienia, w tym z Republiki Czeskiej w 

zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy. Odpływ znacznej liczby aktywnych bezrobotnych 

spowodował aktywizację osób długotrwale bezrobotnych będących w naszych rejestrach kilka 

czy nawet kilkanaście lat, wymagających kompleksowej pomocy nawet kilku specjalistów. 

Oszczędności finansowe z tytułu utrzymywania administracyjnego  punktów przeznaczone 

zastaną na opłacenie dojazdów. 



 

Czy prawdą jest, że likwidacja owych punktów ma się przełożyć na zwiększenie 

mobilności bezrobotnych ? 

 

Tak,  konieczność wizyty w  oddalonej maksymalnie o kilkanaście kilometrów filii urzędu, 

powinna wytworzyć u osób bezrobotnych przeświadczenie i poczucie, że nie należy w obecnej 

sytuacji oczekiwać tylko na skierowanie do pracy w miejscowości zamieszkania lub położonej 

nieopodal, lecz należy się liczyć  z możliwością podjęcia pracy w odległości nawet 

kilkudziesięciu kilometrów, o ile oczywiście pozwolą na to możliwości dojazdu do pracy. 

 

Czy w lokalnych punktach bezrobotny miał możliwość zapoznania się z pełną ofertą 

możliwości podjęcia zatrudnienia na terenie powiatu ? 

 

Lokalne punkty realizowały w szczególności zadania z zakresu rejestracji i informacji,  

ograniczona była realizacja ofert pracy, brak było możliwości korzystania z giełd spotkań z 

pracodawcami,  poradnictwo zawodowe było bardzo ograniczone . 

Pełną informację o wszelkich ofertach, programach bezrobotny będzie mógł otrzymać podczas 

jednej wizyty w urzędzie. 

 

Czy likwidacja punktów to pomysł na ukrócenie słynnego "odhaczania się", dla 

potwierdzenia gotowości podjęcia zatrudnienia ? 

 

Nie jest to metoda na ukrócenie czy tez likwidacje  tego niepożądanego zjawiska, choć dla 

niewielkiej liczby osób szczególnie pozbawionych motywacji i chęci do pracy, mogło stanowić 

przyczynek do nie zgłaszania się, a tym samym pozbawienia statusu osób bezrobotnych. 

 

Jak bezrobotny ma kontaktować się z odległymi od miejsc zamieszkania filiami PUP 

  

Nie powinien mieć z tym żadnych problemów. Likwidacji ulegają bowiem punkty położone w 

miejscowościach posiadających dobra komunikację  z większymi ośrodkami miejskimi , gdzie 

znajdują się filie czy oddział urzędu pracy. Bezrobotny będzie miał zapewniony bezpłatny 

dojazd do miejsca obsługi. Podczas wizyty otrzyma bezpłatne karty przejazdu nie tylko w celu 

wizyty planowanej w urzędzie, ale również zapewniony będzie miał przejazd na wszystkie 

giełdy, spotkania informacyjne. Istnieje również możliwość komunikacji telefonicznej lub za 

pomocą poczty elektronicznej, z której coraz częściej korzystają osoby bezrobotne. 

 

Rozkłady jazdy PKP od dawna nie są zbyt przyjazne potencjalnym pasażerom. Dla 

odmiany PKS to już gospodarka czysto rynkowa, więc do wielu miejscowości nie dociera. 

Nawet w naszej gminie mimo jej finansowej partycypacji w utrzymaniu niektórych 



kursów. Jednak jeżeli uda mu się znaleźć środek lokomocji, to z czego pokryje koszty 

przejazdu ? 

  

Gospodarka rynkowa powoduje, że tam gdzie jest ekonomiczne uzasadnienie, wkraczają nowi 

przewoźnicy, w niektórych miejscowościach nawet na zasadzie konkurencji. Pracodawcy 

zatrudniający większą ilość pracowników uruchomiają dowóz własnym transportem, bądź 

zlecają innym przewoźnikom dowóz do swojego zakładu, chcąc utrzymać zatrudnienie. Przy 

każdorazowej wizycie u doradcy klienta w filii czy oddziale, osoba bezrobotna otrzymuje 

bezpłatny bilet  uprawniający do przejazdu. Porozumienie dotyczące bezpłatnych przejazdów 

zawarte zostało z PKS S.A. w Kłodzku i dotyczy połączeń realizowanych przez spółkę 

powiatową. 

  

Nie wszyscy bezrobotni udają, że szukają pracy. Wręcz przeciwnie. Jej brak ich dotkliwie 

upadla. Czy nowe zasady mają na celu stworzenie dodatkowych dotkliwości ? 

 

Wręcz odwrotnie. Kontakt ze specjalistami, których stanowiska pracy znajdują się  w filiach 

(specjaliści ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów, doradcy 

klienta) daje możliwość uzyskania fachowej porady, pomocy w wypełnieniu dokumentów, 

udziału w spotkaniu z pracodawcą, czego brakowało w lokalnych punktach i powodowało w 

konsekwencji konieczność przyjazdu do filii czy oddziału. 

  

Warto kontaktować się z urzędem pracy i szukać tam rozwiązań problemów z 

zatrudnieniem ? 

 

Niewątpliwie warto. Aktualna struktura  osób bezrobotnych wyraźnie pokazuje, że ponad 60% 

ogółu bezrobotnych to osoby bezrobotne długotrwale. Podobny wskaźnik dotyczy osób 

wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, którym z tego tytułu trudniej znaleźć pracę 

zgodną o oczekiwaniami pracodawców. W dyspozycji urzędu pozostają  środki na kształcenie 

zawodowe, specjalistyczne kursy, zmianę  kwalifikacji na profil zgodny z zapotrzebowaniem 

lokalnego rynku pracy. Doceniają to również pracodawcy, którzy zgłaszają zapotrzebowanie 

na poszczególne zawody (tapicer, szwaczka, spawacz, operator CNC) i pod których potrzeby  

prowadzone są kursy zawodowe. To jedna z najskuteczniejszych dróg uzyskania trwałego 

zatrudnienia. 

 

Z przykrością to mówię, ale liczne dowody na to wskazują, że mamy duże grono osób, 

które nigdy nie chciały i nie będą chciały pracować. Jaką receptę dla takich 

„bezrobotnych” pan widzi i w jaki sposób „wymuszać” się będzie na nich sztuczne 

zainteresowanie zatrudnieniem ? 

 

Wymuszanie to niedobre słowo. Zadaniem urzędu jest przedstawienie osobom  bezrobotnym 

oferty odpowiedniej pracy, zgodnej z wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem 



zawodowym. Jeśli  część osób będących w ewidencji ich nie posiada, wtedy należy 

zaproponować  inne formy aktywizacji dostosowane do możliwości bezrobotnego i jego 

oczekiwań. Odmowa udziału w tych innych formach (prace społecznie użyteczne, roboty 

publiczne, szkolenia, programy aktywizacyjne) powodują wyłączenie z ewidencji. W ramach  

jednego z programów aktywizacji osób bezrobotnych w 2016 r. skierowano 551 osób a 

aktywizacją objęto docelowo 450 osób. 

 

Interesujące z punktu widzenia bezrobotnego, ale także i samorządów są koncepcje 

związane z funkcjonowaniem PUP : ministerstwo pracy chce przeniesienia urzędów pracy 

z samorządów do administracji rządowej. Ma to poprawić skuteczność pośredniaków 

krytykowaną w ubiegłorocznym raporcie przez NIK, a – przy okazji -  przyczynić się do 

poprawy efektywności pracy UP. Lepiej ma być szczególnie w obszarze aktywizacji 

bezrobotnych, na co stawia rząd PiS. Co pan na to ? „Zjadł” pan zęby na problemach 

bezrobocia… 

 

Nie jest to nowość, gdyż urzędy pracy  funkcjonowały już wcześniej w ramach administracji 

rządowej. Jednakże również w ramach obecnych struktur są one rozliczane z efektywności 

zarówno zatrudnieniowej, czyli skuteczności w kierowaniu osób bezrobotnych do pracy, jak 

również kosztowej, czyli wysokości  wydatkowania środków finansowych na zaktywizowanie 

osoby bezrobotnej. Jak dotąd PUP w Kłodzku wykonywał ustalone przez MRPiPS wskaźniki 

efektywności. Ustalona przez ministerstwo zasada, że większe środki finansowe będą kierowane 

do urzędów osiągających wysokie wskaźniki efektywności znalazła zastosowanie w stosunku do 

urzędu pracy Kłodzku, który zawsze otrzymywał znaczące środki na aktywizację bezrobotnych, 

a na rok 2017 otrzymał największą spośród dolnośląskich urzędów pracy ilość środków. 

 

Natomiast koncepcja  Kukiz’15 nieformalnego koalicjanta PIS, przewiduje likwidacje 

urzędów pracy z jednoczesnym przeniesieniem części kompetencji do OPS-ów, bowiem  

ci, którzy w obecnych warunkach rynkowych nadal pozostają bezrobotnymi w 90 proc., 

są też zarejestrowani w opiece społecznej. Zatem nie ma sensu opłacanie dla nich 

kosztownej obsługi urzędniczej w dwóch różnych miejscach…Jaka jest pana opinia na  tą 

próbę dokonania zmian ?  Zna pan problemy zatrudnienia „od podszewki”… 

 

Pomysłów na reorganizację  pewnie będzie tyle ile ugrupowań w parlamencie ale niekoniecznie  

należy się kierować zasadą „żeby było inaczej niż jest”. Ośrodki pomocy społecznej wykonują 

inne niż  urzędy pracy zadania i nie są, przynajmniej tak od razu przygotowane i organizacyjnie 

i kadrowo i kompetencyjnie do przejęcia zadań w zakresie  łagodzenia  skutków bezrobocia  i 

aktywnych działań na rynku pracy 

 

Ja – tak na marginesie naszej rozmowy, zastanawiam się przy okazji, co jeszcze „dołoży” 

się i tak już solidnie obłożonym pracą ośrodkom pomocy społecznej i kto za to zapłaci. A 

co pan o tym myśli ? 



   

Próba „dołożenia” ośrodkom pomocy społecznej zadania aktywizacji osób bezrobotnych, 

szczególnie oddalonym od rynku pracy, pokazała ze nie są one przygotowane obecnie i 

zainteresowane prowadzeniem takich działań na szersza skalę. Przykładem jest  próba wspólnej 

z urzędem pracy realizacji Programu Aktywizacji i Integracji. W ciągu dwóch lat z propozycji 

urzędu pracy wspólnej z OPS realizacji tego programu skorzystało zaledwie dwa z 14.  OPS-

ów w powiecie, a w br. zadeklarował wspólne realizowanie programu również tylko jeden OPS. 

Wynika to jednak zarówno z  nie do końca trafionych założeń tego programu, jak również innej 

jak dotychczas specyfiki działań OPS-ów niż aktywizacja osób bezrobotnych. Znacznie lepsze 

efekty osiągnąć można poprzez działania realizowane przez funkcjonujące w powiecie kłodzkim 

cztery Centra Integracji Społecznej. 

 

Problemy z bezrobociem i zatrudnieniem to temat rzeka. Dziś – podczas naszej rozmowy, 

ledwie musnęliśmy temat żywotnie - mimo spadku bezrobocia, interesujący 

poszukujących pracy. Kończąc więc zapytam o pańską – w kontekście pomysłów 

warszawskich -  receptę na funkcjonowanie PUP, prosząc jednocześnie o szczególnie pełną 

informację na temat likwidacji punktów ! 

 

Obecnie, wobec zmieniającej się sytuacji na ryku pracy, rosnącej ilości ofert i zapotrzebowania 

na wykwalifikowanych pracowników, należy podjąć wysiłki  dla poprawy kwalifikacji i wzrostu 

mobilności osób pozostających w ewidencji bezrobotnych. Stąd wyczerpują się możliwości 

kierowania ich do pracy, co dotąd skutecznie czyniły również lokalne punkty. Obecnie większą 

wagę należy położyć na odpowiednie przygotowanie kandydatów do pracy, zarówno 

zawodowe, jak również mentalne. Oprócz umiejętności, ważne jest tez pozytywne nastawienie i 

chęć wykonywania pracy. Niewątpliwie należy wreszcie uporządkować problem opłacania 

składek ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych. Zdjęcie obowiązku opłacania tychże 

przez urzędy pracy, pozwoli na eliminację osób faktycznie zatrudnionych w tzw. szarej strefie 

oraz tych, którzy nie są  zainteresowani podjęciem pracy, a figurują w ewidencji wyłącznie z 

powodu ubezpieczenia. 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE ROKU 2016  

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

 

30 stycznia w Miejsko - Gminnym 

Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne 

spotkanie noworoczne. Część artystyczną 

zapewnił zespoł taneczny  "Urwisy" z 

Międzylesia, wystąpiły także dzieci szkolne 

z programem muzycznym.  

 

Podczas spotkania została 

zaprezentowana prezentacja podsumowyw

-ującą miniony rok przygotowaną przez 

Adama Opalińskiego.  

 

Po prezentacji burmistrz 

Międzylesia Tomasz Korczak wygłosił 

kilka słów podsumowania. Głos zabrali 

także: Zbigniew Szczygieł - radny sejmiku 

wojewódzkiego,  starosta powiatu 

kłodzkiego Maciej Awiżeń, etatowy 

członek zarządu powiatu kłodzkiego Piotr 

Marchewka, ksiądz dziekan Jan Tracz. Na 

zakończenie burmistrz Tomasz Korczak 

złożył zebranym życzenia noworoczne. 

 

Dziękujemy wszystkim przybyłym, 

zaproszonym gościom, radnym, sołtysom, 

pracownikom jednostek oświatowych, 

urzędu, a także wszystkim innym osobom 

zaangażowanym społecznie. 

W DNIU  7  LUTEGO  2017  

ODBYŁA SIĘ  XXV SESJA 

RADY MIEJSKIEJ  W  

MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku  obrad 

znalazło się podjęcie uchwał w sprawach:  

1/ zasad i trybu udzielania dotacji na 

dofinansowanie kosztów budowy   

indywidualnych ujęć wody na terenie 

gminy Międzylesie 

2/ zasad i trybu udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów budowy   

przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Międzylesie 

3/ przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju 

4/ uchylenia uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania  

 pomocy uzdolnionym dzieciom i 

młodzieży z terenu gminy Międzylesie 



5/ określenia szczegółowych warunków 

udzielania  pomocy uzdolnionym 

dzieciom                       i młodzieży z terenu 

gminy Międzylesie 

6/ projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez  

gminę Międzylesie do nowego ustroju 

szkolnego 

7/ zmian w budżecie na rok 2017 

Zainteresowanych dokładnym 

przebiegiem sesji zapraszamy na stronę :  

www.miedzylesie.pl  zakładka BIP > 

zakładka Rada Miejska 

MŁODZIEŻOWA RADA MIG 

MIĘDZYLESIE                                                           

NA SESJI SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

Na zaproszenie przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Pana Pawła Wróblewskiego, w 

porozumieniu z radnym sejmiku 

Województwa Zbigniewem Szczygłem, w 

dniu 9 lutego 2017 roku Młodzieżowa Rada 

Miasta i Gminy Międzylesie pod opieką 

burmistrza MiG T. Korczaka uczestniczyła 

w wycieczce do Wrocławia do sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego. Motywem 

przewodnim wyjazdu było zapoznanie się z 

technicznymi i praktycznymi aspektami 

pracy sejmiku oraz jego organów, a także 

zwiedzanie budynku Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, gdzie pracują 

najważniejsze osoby w naszym 

województwie. Czynny udział w wykładzie 

dot. pracy samorządu województwa 

przeprowadzonym przez pracownika 

kancelarii sejmiku Panią Zuzannę 

Wilogosiewicz, to kolejne zdobyte przez 

uczestników doświadczenie.  

 

Oprócz tego młodzież mogła 

osobiście poznać najważniejsze osoby 

związane z pracą sejmiku: 

przewodniczącego – pana Pawła 

Wróblewskiego, wiceprzewodniczącego – 

pana Juliana Golaka, panią senator Barbarę 

Zdrojewską oraz radnego sejmiku pana 

Czesława Kręcichwosta. Dodatkową 

atrakcją było zwiedzanie Panoramy 

Racławickiej i Muzeum Narodowego. 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 Cała wyprawa przebiegła w 

pozytywnych nastojach i była okazją do 

wzajemnej integracji i zdobycia wiedzy. 

Zarówno młodzież jak i opiekunowie 

składają serdeczne podziękowania panu 

burmistrzowi za możliwość uczestniczenia 

w tak ciekawej i pouczajacej lekcji 

wychowania obywatelskiego. 

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 

KONFERENCJA  DSDIK 

W dniu 16 lutego br. w m. Szklary  miała 

miejsce konferencja zorganizowana przez 

Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we 

Wrocławiu przy udziale przedstawicieli 

samorządów z południowej części regionu. 

Z ramienia Burmistrza MiG Międzylesie w 

konferencji uczestniczyła  Sekretarz MiG – 

Aleksandra Kruk. 

       Konferencja poświęcona była 

współpracy DSDiK z samorządami różnych 

szczebli  w zakresie współdziałania w 

nowych obszarach dot.  inwestycji na 

drogach wojewódzkich. 

Przedstawione zostały także 

dotychczasowe osiągnięcia w ramach tej 

współpracy oraz zaprezentowano 

zamierzenia inwestycyjne na drogach 

wojewódzkich z podziałem na inwestycje 

finansowane: 

 ze środków zagranicznych (RPO, 

INTERREG Polska – Saksonia  

2014 – 2020, INTERREG  

V-A Republika Czeska-Polska, 

 ze środków krajowych. 

DSDiK opracowała i przyjęła ponadto do 

realizacji program infrastruktury drogowej 

określający   zasady współpracy 

Województwa Dolnośląskiego z 

jednostkami samorządu terytorialnego w 

zakresie typowania, wykonywania i 

współfinansowania zadań drogowych, 

właściwych dla zarządcy dróg 

wojewódzkich. Program skierowany jest 

przede wszystkim na realizację (od 

podstaw) nowych zadań inwestycyjnych, 

takich jak: budowy chodników (wraz z 

ewentualnymi kładkami), budowy ciągów 

pieszo – rowerowych,  budowy zatok 

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


autobusowych, przebudowy skrzyżowań 

(np. budowy rond),  montaż sygnalizacji 

świetlnych. Zadania te mają bezpośredni 

wpływających na poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego. 

         Podczas odbywającej się konferencji 

w Szklarach zgłoszono kilka wniosków dot. 

odcinka drogi wojewódzkiej leżącej w 

obszarze Gminy Międzylesie, tj. : 

 budowa chodnika w Międzylesiu - 

ul. Lipowa do końca miejscowości, 

 bieżący remont ubytków w 

nawierzchni drogi wojewódzkiej, 

 wykonanie nowej nawierzchni drogi 

od granic miejscowości 

Gniewoszów do m. Poręba, 

 odśnieżanie odcinka drogo od 

Gniewoszowa do Poręby. 

Realizacja w/w zadań ma istotne znaczenie 

dla poprawy komunikacji dla mieszkańców 

oraz poprawy dostępności do atrakcji 

turystycznych dla turystów przebywających 

w południowej części Gór Bystrzyckich i 

Orlickich, a to z kolei przekłada się na 

dalszy rozwój turystyki na naszym 

obszarze.   

NOWE ZASADY 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów, 

które wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku, 

wprowadzony został obowiązek 

selektywnego zbierania odpadów 

w  gminach,            w czterech pojemnikach 

lub w workach o kolorach: 

 Niebieskim - z napisem 

PAPIER  na odpady z papieru i 

tektury, 

 Zielonym – z napisem SZKŁO na 

odpady ze szkła 

 Żółtym – z napisem METALE I 

TWORZYWA SZTUCZNE, na 

odpady metali, tworzyw sztucznych 

oraz z opakowań 

wielomateriałowych 

 Brązowym – z napisem BIO na 

odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym, uwzględnieniem 

bioodpadów. 

W funkcjonującym u nas systemie 

selektywnej zbiórki odpadów dostosowania 

wymaga system zbiórki odpadów 

biodegradowalnych, w tym bioodpadów, 

którymi są min. odpady                z 

ogrodów i parków, odpady spożywcze 

i kuchenne  z  gospodarstw domowych, 

gastronomii, czy zakładów zbiorowego 

żywienia. 

Odpady te muszą być zbierane w 

oddzielnych pojemnikach lub workach, w 

kolorze brązowym z napisem Bio. 

Rozporządzenie zakłada 5–letni okres 

dostosowania  kolorystki pojemników. 

Przez ten czas mogą być stosowane 

pojemniki w dotychczasowych kolorach, 

niemniej jednak najpóźniej do 1 stycznia 

2018 roku pojemniki te muszą zostać 

odpowiednio oznakowane napisami, 

oznaczającymi określone frakcje odpadów. 



ZAKOŃCZENIE NABORU 

WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST W 2017 R. 

 

3 lutego 2017 r.  minął termin zgłaszania 

deklaracji dotyczących utylizacji wyrobów 

zawierających azbest przez mieszkańców i 

firm z terenu gminy Międzylesie. 

Łącznie złożono 21 zobowiązań, na pow. 

7.662 m2. ( ubiegły rok – 2533 m2), co daje 

ponad 107 ton tego niebezpiecznego 

materiału. 

Stosowny wniosek przesłany już został do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu – Oddział w Wałbrzychu. W 

wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia 

gmina Międzylesie może uzyskać do 85% 

dotacji na zadanie obejmujące demontaż, 

zbieranie, transport i utylizację 

wspomnianych odpadów. 

O rozstrzygnięciu konkursu przez w/w 

instytucję wszyscy zainteresowani zostaną 

powiadomieni przez tut. Urząd. 

XII MIĘDZYLESKIE 

KOLĘDOWANIE 

 

Międzyleskie Kolędowanie to 

cykliczna impreza, która w tym roku odbyła 

się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury 

w Międzylesiu w dniu 28 stycznia 2017 r. 

już po raz dwunasty. Uroczystość 

rozpoczęła się od zapalenia wigilijnej 

świecy przez burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie Tomasza Korczaka oraz od 

wspólnej modlitwy, którą poprowadził 

ksiądz dziekan Jan Tracz. Imprezę w tym 

roku poprowadził zespół "Róża" z Różanki. 

 

 Ideą spotkania jest zaproszenie na wspólne 

biesiadowanie, śpiewanie ludzi społecznie 

aktywnych z terenu gminy Międzylesie. We 

wspólnym kolędowaniu nie zabrakło 

śpiewających, grających i kolędujących. I 

tak, z naszych gminnych zespołów 

śpiewaczych dopisały zespoły z 

Boboszowa, Długopola Górnego, 

Goworowa, Gajnika, Roztok, Lesicy, 

Międzylesia, Różanki i Roztok oraz 

orkiestra dęta OSP z Międzylesia. 

 



Kolędowanie, to również czas na 

ogłoszenie przez burmistrza wyników 

rozstrzygniętego konkursu na 

„Najładniejszą choinkę 2016”. 

Nagrodzonych zostało 19 choinek i 9 

szopek bożonarodzeniowych. I znowu ten 

sam problem, bo każda wyjątkowa, ale na 

„podium” stają zawsze trzy. I tak oto : 

I miejsce – Michałowice - Za spełnione 

marzenie by być tą naj…. 

II miejsce – Długopole Górne - Za koloryt 

świateł na rozstaju ważnych dróg 

III miejsce – Roztoki - Za ewangelizację 

podróżujących 

a pozostałe, również nagrodzone to: 

Boboszów - za dwa drzewka w jednym 

kadrze, Dolnik - za dzielenie się sobą z 

innymi, Domaszków - za niezliczone 

pomysły dla ludwisarzy, Gajnik - za 

zadbanie o doborowe towarzystwo, 

Goworów - za wielość mikołajów by 

utrudnić życie złodziejaszkowi, 

Gniewoszów - za ekspozycję wyższej partii 

wsi, Jaworek - za jednoczesne zaistnienie 

w dwóch porach roku, Jodłów - za to że 

jest, Kamieńczyk - za nawiązanie i 

zapamiętanie koloru zimy, Lesica - za coraz 

ciekawszą w swej strojności, w 

oczekiwaniu na obiecany remont drogi, 

Międzylesie - za…”nie ma jak u Mamy, 

cichy kąt, ciepły piec…”, Nowa Wieś - za 

podążanie w trendach kolorystyki, Pisary - 

za ceglane tło, Różanka - za jej 

subtelną  anielskość, Smreczyna - za bycie 

najważniejszą przy wyrastających niczym 

grzyby obiektach, Szklarnia - za 

wylansowanie nowego stylu w karnawale 

 Wśród szopek bożonarodzeniowych: 

I miejsce – Różanka 

II miejsce - Goworów 

III miejsce – Długopole Górne 

 a pozostałe, również nagrodzone to: 

Domaszków, Jaworek, Lesica, Międzylesie, 

Pisary, Roztoki. 

 Na zakończenie przedstawiciele zespołów 

wraz z burmistrzem Tomaszem 

Korczakiem zaśpiewali wspólnie na scenie. 

Kolejne kolędowanie za nami. Zapisujemy 

w pamięci dobre chwile i … szykujemy 

repertuar na kolejne w przyszłym roku. 

Tradycyjnie na spotkaniu pojawiła się TV 

Kłodzka.  

 

NASZA MISJA - EKWADOR 

30 stycznia, uczniowie klas II, mieli 

okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem 

Dariuszem Ściepuro, autorem książki 

„Misja - czyli z dziećmi wśród łowców 

głów”. 

Pan Dariusz opowiedział o drodze swojej 

rodziny na misję Cisto Misionero Orante w 

Ekwadorze.  



 

O rodzinnym poznawaniu tamtejszej 

rzeczywistości oraz o przemianach jakich 

pomagając siostrom w pracy z dziećmi 

indiańskimi  doświadczył. Podziękował  za 

pomoc w wspieraniu Misji uczniom ich 

rodzicom oraz nauczycielom. 

 

 

 

PRZEGLĄD KOLĘD I 

PASTORAŁEK 

W sobotę 21 stycznia w Lądku 

Zdroju w Centrum Kultury i Rekreacji 

odbył się I Przegląd Kolęd i Pastorałek, w 

którym uczestniczyli uczniowie naszej 

szkoły. Do konkursu zgłosili się soliści, 

duety, zespoły i chór. Konkurs 

przeprowadzono w kategoriach 

wiekowych: klasy I-III, IV-VI, szkoły 

podstawowej, klasy gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne.  

 

Reprezentanci naszej szkoły wrócili 

z nagrodami: Przemysław  Kulbaka zajął I 

miejsce w kategorii klas IV - VI, natomiast 

w kategorii klas I – III Szkolny Zespół 

Pieśni i Tańca „Urwisy” zajął I miejsce, 

duet z klasy III c Dominika Makarska i 

Vanessa Zin zajęły III miejsce, Zespół 

„Dwa plus Dwa”, również z kl. III c, 

otrzymał wyróżnienie.  

 

Najmłodszą uczestniczką z naszej 

szkoły była solistka, Lena Czubala, której 

akompaniowała na gitarze pani Dorota 

Bielecka. Gratulujemy wykonawcom i 

nauczycielom, którzy przygotowali 

uczniów do konkursu!  



 

 

Laureaci otrzymali dyplomy, 

statuetki i nagrody rzeczowe. Dziękujemy 

organizatorom: Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Lądku Zdroju i Parafii Rzymskokatolickiej 

za miłe przyjęcie i wspaniałe nagrody.  

 

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA… 

IX SZKOLNY FESTIWAL 

KOLĘD I PASTORAŁEK                                              

W ZESPOLE SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU 

 

Tradycyjnie, każdego roku, w 

okresie obchodów świąt Bożego 

Narodzenia, w świetlicy szkolnej Zespołu 

Szkół w Międzylesiu spotykają się na 

wspólnym kolędowaniu uczniowie, 

rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Festiwal 

nie ma charakteru konkursu, bo założeniem 

uroczystości jest wzmacnianie więzi ze 

środowiskiem, promocja szkoły, jej 

uczniów. Każdy uczestnik festiwalu może 

zaprezentować się zgodnie z 

predyspozycjami w wybranej dziedzinie 

sztuki – wokalnej i instrumentalnej. Do 

udziału zgłaszają się uczniowie z 

wszystkich etapów kształcenia od klas 

najmłodszych po klasy gimnazjalne. 

Średnio prezentuje się około 20. uczniów. 

Podczas prezentacji często ujawniają się 

wybitne zdolności muzyczne uczniów. 

Najzdolniejsi wykonawcy obejmowani są 

potem opieką nauczyciela muzyki i 

prezentują swoje zdolności na forum szkoły 

i środowiska lokalnego. Zapraszamy też na 

uroczystość innych nauczycieli z 

przygotowanymi zespołami.   

 

W tegorocznym koncercie kolęd i 

pastorałek, który odbył się 27 stycznia 2017 

r. wystąpili uczniowie Szkoły 

Podstawowej. Dzieci zaprezentowały swoje 

umiejętności wokalne i gry na 

instrumentach muzycznych. Uczestnicy 

przygotowywali się do koncertu pod opieką 

nauczycieli świetlicy szkolnej: pani Beaty 

Tokarskiej, pani Joanny Gądek i pani 

Małgorzaty Bodnar, a zespół z klasy II d 

przygotowała do występu pani Katarzyna 

Bardzińska – Neter. 

Po występach uczestnicy zaprosili 

przybyłych gości na słodki poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się 

znowu i spędzimy czas w równie miłej, 

rodzinnej atmosferze. 

 



UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW 

W I PRZEGLĄDZIE                                     

KOLĘD I PASTORAŁEK  

W LĄDKU ZDROJU 

 
 

21.01.2017 r. przedszkolaki z 

Samorządowego Przedszkola w 

Domaszkowie reprezentowały  placówkę 

podczas Pierwszego Przeglądu Kolęd i 

Pastorałek. Zuzia i Marysia z gr II jako 

solistki brawurowo wykonały swoje 

piosenki przed widownią w Centrum 

Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju. 

Udowodniły, że uwielbiają śpiewać i 

tańczyć. Występ Zuzi został wyróżniony. 

Dla wszystkich uczestników były 

przewidziane nagrody. Dla dziewczynek 

była to miła przygoda. Gratulujemy! 

 

FESTIWAL KOLĘD  

I PASTORAŁEK  

W MIĘDZYLESKIM MGOK 

 

 „Lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy 

wszyscy do stajenki”, „Pastuszek bosy”, 

„W żłobie leży” tych i wielu innych kolęd 

oraz pastorałek można było posłuchać 

podczas „Festiwalu kolęd i pastorałek”, 

który odbył się 22 grudnia 2016 roku w 

sali  Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzylesiu.  Honorowy 

patronat nad festiwalem objął ks. dziekan 

Jan Tracz, zaś organizatorami tego 

wydarzenia kulturalnego były Dorota 

Bielecka, Monika Kulbaka oraz Magdalena 

Szewczyk z Zespołu Szkół w Międzylesiu. 

Główne  cele festiwalu  to kultywowanie 

polskiej tradycji śpiewania kolęd i 

pastorałek, pobudzanie zainteresowania 

śpiewem i tradycją wśród dzieci i 

młodzieży oraz stworzenie okazji do 

skonfrontowania umiejętności wokalnych 

uczniów uzdolnionych muzycznie. W 

festiwalu wzięło udział 53 młodych 

wokalistów, w tym 12  zespołów 

wokalnych. 

 

Zmagania młodych artystów oceniało jury 

w składzie: pani Teresa Sobierska, pan 

Krzysztof Worosz i pan Arkadiusz Ruczaj. 

Laureatami festiwalu zostali: 

 w kategorii kl. I – III – soliści: 

I miejsce – Lena Czubala – kl. II d 

II miejsce – Maja Afrykańska – kl. III b 

III miejsce – Tomasz Łukawski – kl. II c 

W kategorii kl. I – III – zespoły: 

I miejsce – zespół  „III c” – Magdalena 

Cymborska, Marcel Patek, Lena Smoleń, 

Mateusz Wróbel – uczniowie z kl. III c  

II miejsce – zespół  „Duecik” -  Dominika 

Makarska, Vanessa Zin – uczennice  kl. III 

c 



III miejsce – zespół „Aniołki” – Ada 

Bońkowska, Lena Czubala, Mateusz  

Worosz, Elena Grotyńska – uczniowie z kl. 

II d 

 

 w kategorii kl. IV – VI – soliści: 

I miejsce – Roksana Michalak – kl. VI c 

II miejsce – Przemysław Kulbaka – kl. VI 

b 

III miejsce – Dawid Dudek – kl. VI a 

W kategorii kl. IV – VI - zespoły: 

I miejsce – zespół  „Bombeczki” – 

Martyna Korotusz, Weronika Kukla z kl. 

VI b 

II miejsce – zespół „Trzy nuty” – Julia 

Kuźmińska, Magdalena Zaleska z kl. VI b 

III miejsce – zespół „Pasterki” – Klaudia 

Janczak, Gabriela Kuś, Oliwia Neter,  

Oliwia Żędzianowska z kl. VI c 

 

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali 

dyplomy i upominki, a podczas przerwy 

skorzystali  

z drobnego poczęstunku w postaci soczków 

i drożdżówek.   

Oczywiście festiwal nie mógłby się odbyć, 

gdyby nie sponsorzy:  

Rada Rodziców  przy Zespole Szkół w 

Międzylesiu,  

„Pieczywo" Piekarnia Wojciech Urbaniak 

Elżbieta Zwolenik 

Pośrednictwo Handlowe ABC, Grzegorz 

Kantor 

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 

festiwalu, a  w szczególności laureatom, a 

wszystkim osobom zaangażowanym w 

przeprowadzenie festiwalu oraz sponsorom 

składamy ogromne podziękowania.  

KOLEJNY WIELKI SUKCES ! 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródziemnej ogłosiło ogólnopolski 

konkurs dla dzieci i młodzieży „Do czego 

MORZE służyć może?”  

 

Nadesłano 4812 prac plastycznych z całej 

Polski, wśród nadesłanych prac była praca  

OLIWII NETER, KTÓRA ZAJĘŁA II 

MIEJSCE W POLSCE ! 

 



Wszyscy uczniowie z naszej szkoły biorący 

udział w konkursie tj. Lena Czubala, 

Kacper Piętoń, Dominik Nowicki, Roksana 

Zarówny, Vanessa Kantor, Joanna Broszko 

i Daria Muszyńska- otrzymali pamiątkowe 

dyplomy.  

 

WIEJSKIE DZIECI UCZĄ SIĘ 

NA NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM 

SPRZĘCIE 

 
Do niedawna Zespół Szkolno - 

Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie mógł się szczycić 

posiadaniem i użytkowaniem 7. tablic 

interaktywnych, z których uczniowie 

chętnie korzystali. Idąc z duchem czasu, 

postanowiliśmy zakupić 

najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. 

Są to dwa interaktywne monitory ścienne, o 

średnicy 55 cali każdy.  

 

 
Wyposażono w nie klasy I i IIIb 

szkoły podstawowej. Planowany jest zakup 

trzeciego monitora dla klasy IV.  

Zakup trzech monitorów stanowi 

uzupełnienie wyposażenia klas. Każda 

klasa będzie wyposażona w sprzęt 

multimedialny. 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

 

 1 i 6 lutego 2017 r. w bibliotece 

szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na 

czytelnika uczniów z kl. I a i z kl. I b. W 

trakcie zajęć dzieci zapoznały się  

z funkcjonowaniem i regulaminem 

biblioteki, wysłuchały piosenki związanej  

z biblioteką, rozwiązywały zagadki 

związane z baśniowymi postaciami, 

dyskutowały na temat poszanowania 

książek i po raz pierwszy samodzielnie 

wypożyczyły wybraną lekturę. Na 

zakończenie złożyły  uroczyste 

przyrzeczenie czytelnika.  

 
 Klasy otrzymały dyplom pasowania 

na czytelnika, plansze „Prośba książki”, 

plakietki „Jestem czytelnikiem”, kartę 

pracy z matematyki (związaną z tematem 



zajęć), rozsypankę wyrazową, notatkę do 

wklejenia do zeszytu oraz baśniowe 

kolorowanki. 

SUKCES NASZYCH UCZENNIC 

W OGÓLNOPOLSKIM 

KONKURSIE ,,ROZUMIEM" 

 Miło nam poinformować, że 

uczennice naszej szkoły zostały laureatkami 

w ogólnopolskim konkursie z języka 

polskiego ,,Rozumiem": Julia Andzińska z 

klasy II b gimnazjum zajęła II miejsce, a 

Aleksandra Wrzeszcz z klasy II b 

gimnazjum zajęła III miejsce w kraju! 

Ponad 600. uczniów z całej Polski 

zmierzyło się z zadaniami dotyczącymi 

czytania i słuchania ze zrozumieniem, 

pracując na komputerze. Laureatom 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 

już za rok ! 

 

,,TWÓRCZY MISZMASZ  

W PRACOWNI 

PRZYRODNICZEJ" 

 
 

,,Twórczy miszmasz w pracowni 

przyrodniczej" to lekcja przyrody 

przygotowana przez uczniów Zespołu 

Szkół w Międzylesiu pod kierunkiem 

Barbary Lewandowskiej, w której udział 

wziął p. burmistrz, dyrektor i 

przedstawiciele grona pedagogicznego. 

Uczniowie z wykorzystaniem zasobów 

pracowni przyrodniczej przedstawili to, co 

hodują, doświadczają, tworzą, doznają, 

uczą się poprzez zabawę, biorą udział w 

konkursach 

 

WYCIECZKA DO BARDA 

 

28.01.2017 roku w ramach zajęć 

kółka edukacji regionalnej, grupa 

gimnazjalistów z Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie wzięła udział w wycieczce 

do Barda.  

 
Uczniowie mieli okazję obejrzeć 

malowniczy przełom Nysy Kłodzkiej i 

wspaniałą panoramę Barda i okolic z tarasu 

widokowego na Obrywie Skalnym. W 

trakcie wędrówki na Bardzką Górę 

gimnazjaliści zapoznali się ze stacjami 

Drogi Krzyżowej, zbudowanymi w latach 

1833-1839, oraz skosztowali wody, 

podobno o cudownych właściwościach, z 

tzw. "Studzienki Marii". Mimo mroźnej 

pogody wszyscy wróciliśmy bardzo 

zadowoleni. 



SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE W 

MIĘDZYLESIU 

Grupa „Wilczki” 

Jasełka 

Dnia 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, w 

MGOK w Międzylesiu, dzieci z 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu pod kierunkiem  pani Teresy 

Pietruszewskiej wystawiły "Jasełka". 

Szopka jasełkowa miała tradycyjną obsadę. 

Była: Maryja, św. Józef, malutkie 

dzieciątko Jezus, aniołowie, trzej królowie i 

pastuszkowie. Mali aktorzy, we 

wspaniałych strojach prezentowali się 

doskonale. 

Szopka prezentowała się zdumiewająco, a 

występy przedszkolaków wywołały 

wzruszenie na twarzach zaproszonych 

gości.  Po występach przedszkolaki zbierały 

datki. Uzyskany dochód w wysokości 

756,32 zł., który zostanie przeznaczony na 

dofinansowanie wiosennej  wycieczki. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za 

pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, a 

w szczególności panu Bolesławowi Pękosz 

za skonstruowanie nowej szopki. 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Kolęd i Pastorałek  

Dnia 21 stycznia  dzieci z naszego 

Przedszkola wzięły udział w I Przeglądzie 

Kolęd i Pastorałek w Lądku Zdrój. 

Przedszkole reprezentowali: Laura 

Wojtysiak z pastorałką „Jakieś światło nad 

Betlejem" i Łukasz Rzeszutek z kolędą 

"Mędrcy świata". Dzieci zostały 

przygotowane przez nauczycielkę Teresę 

Pietruszewską.  Mimo dużej tremy dzieci 

zaprezentowały się wspaniale. Laura 

wyśpiewała I miejsce, a Łukasz II. 

Gratulujemy!!! 

 



 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka 

Z lekkim opóźnieniem w związku z 

chorobami dzieci, 3 lutego w grupie 

"Wilczki" odbyła się uroczystość Dnia 

Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały 

swoje umiejętności w przedstawieniu 

"Cztery pory roku", a także  śpiewając 

piosenki, recytując wiersze. Były też tańce 

z choreografią. Spotkanie to zaszczyciło 

swoją obecnością  wielu dziadków. Nie 

jednej babci zakręciła się łezka w oku. Po 

występach dzieci wręczyły dziadkom 

zrobione własnoręcznie upominki. Nie 

zabrakło też słodkiego poczęstunku, o który 

zatroszczyli się rodzice. Spotkanie 

przebiegło w bardzo miłej atmosferze. 

 

 

 

 

Grupa „Pszczółki” 

WOŚP 

Miesiąc styczeń był miesiącem debiutów 

najmłodszych przedszkolaków z grupy 

„Pszczółki”. Wielkim przeżyciem był dla 

nich występ z okazji Wielkiej Orkiestry 



Świątecznej Pomocy, na którym wystąpiły 

jako „krasnoludki”.  

 

 

Kolejnym występem „Pszczółki” 

uszczęśliwiły swoje babcie i dziadków z 

okazji ich święta.  

 

 

 

 

 

Grupa „Tygryski” 

 

Dzień Babci i Dziadka 

Dnia 25.01.2017 roku o godzinie 10:00 

odbyła się w naszej grupie uroczystość z 

okazji Dnia Babci  

i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili 

się by wziąć udział w obchodach tego 

święta. „Tygryski” zaprezentowały 

program artystyczny, w którym znalazły się 

wzruszające wiersze, piosenki, a także 

pokazy taneczne. Dla zaproszonych 

dziadków przygotowano  poczęstunek, a na 

zakończenie dzieci obdarowały swoich 

ukochanych gości laurkami.  

 

 

 

 

 



 

Grupa „Delfinki” 

Dzień Babci i Dziadka 

Dnia 1.02.17r. w grupie ,,Delfinki ‘’ odbyło 

się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

W pięknie udekorowanej sali 

wychowawczyni wraz z dziećmi 

przygotowała program artystyczny. W 

większości były to wiersze  

i piosenki okolicznościowe związane 

tematycznie z tym świętem. Nawiązując do 

aktualnej pory roku dzieci przedstawiły 

krótką inscenizację o miesiącach. Po 

zakończonych występach, w czasie 

słodkiego poczęstunku przy kawie i 

herbacie, dzieci obdarowały swoich 

ukochanych gości upominkami, 

przygotowanymi własnoręcznie. Były to 

piękne złote rybki z masy solnej ozdobione 

grosikami wraz z życzeniami: „Ta złota 

rybka, choć jeszcze mała będzie życzenia 

babci i dziadzia spełniała. Niech pływa 

rybka w przejrzystej wodzie i trzy życzenia 

spełnia co dzień”. 

Frekwencja jak co roku dopisała. Spotkanie 

upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Dzieci, poprzez wiersz i piosenkę mogły 

wyrazić kochanym babciom i dziadkom, 

swoją radość i uczucia. 

 

 

 

 

 

Wizyta duszpasterska. 

Dnia 1 lutego 2017 r. gościem w naszym 

przedszkolu był ks. dziekan Jan Tracz.  

W trakcie wizyty duszpasterskiej 

opowiedział dzieciom historię Trzech 

Króli. Dzieci zaciekawione opowieścią, 

zadawały pytania i chętnie odpowiadały na  

pytania zadawane przez księdza dziekana. 

Wspólnie zaśpiewaliśmy kilka kolęd, a na 

zakończenie wizyty dzieci otrzymały 

pamiątkowe obrazki. Jak co roku, był to 

mile spędzony czas. Dziękujemy. 

 

 

Teatrzyk 

Raz w miesiącu, czasami dwa razy, 

przedszkole odwiedzają aktorzy z 

przedstawieniami dla dzieci.  

W miesiącu luty gościliśmy teatrzyk 



edukacyjny z przedstawieniem „Królowa 

Śniegu" oraz „Kalejdoskop zagrożeń”.   

 

Królowa śniegu 

 

Kalejdoskop zagrożeń 

 

 

 

 

Dzieci miały okazję obejrzeć wspaniałe 

widowiska oraz świetną grę aktorską. W 

trakcie przedstawień aktorzy zachęcali 

przedszkolaków do wspólnej zabawy przy 

piosenkach. Spektakle wszystkim bardzo 

się podobały. Czekamy na następne. 

 

WYRÓŻNIENIE  

W OGÓLNOPOLSKIM 

KONKURSIE NA ZIELNIK 

 

 

 

Uczniowie szkół podstawowych z różnych 

części Polski wzięli udział w konkursie 

organizowanym przez Park Miniatur 

Minieuroland w Kłodzku na zielnik pt. 

,,Drzewa i krzewy". W kategorii prac 

indywidualnych wpłynęło 3000 prac, w tym 

z naszej szkoły 6. I tak Filip Balcer z klasy 

5 Zespołu Szkół w Międzylesiu otrzymał 

wyróżnienie. Gratulujemy sukcesu!  

 



NA NIELUDZKIEJ ZIEMI… 

 

 
 

10 lutego 1940 r. władze sowieckie 

przeprowadziły pierwszą  z czterech 

masowych deportacji obywateli 

polskich, do północnych obwodów 

Rosji i na zachodnią Syberię. 

Z tej okazji uczniowie klas I-III gimnazjum 

przygotowali uroczystość „ Sybir-

przywracanie pamięci”, na którą 

zaproszono tych, którzy przeszli piekło 

sowieckiego terroru, p. M. Janczak, p. A. 

Kępe oraz p. Głąba. 

„Ten, kto nie był na wygnaniu, 

Nie zrozumie, co to zimno. 

Nie zrozumie tego głodu, 

Oddalenia, poniżenia”… 

 

"FERIE BEZ NUDY"  

W ROZTOKACH 

Podobnie jak rok temu dla dzieci z 

Roztok i okolic w okresie ferii 

przygotowano cykl imprez sportowych i 

kulturalnych. 

Świetlica wiejska będzie otwarta dla dzieci 

codziennie od godziny 17:30 w dniach 15 - 

23 luty. 

 23 luty  

godzina 16:00 Tłusty Czwartek - 

warsztaty kulinarne z degustacją (pączki, 

róże karnawałowe, oponki, faworki) 

godzina 17:30 - finał turnieju tenisa 

stołowego o Puchar Sołtysa  

godzina 19:00 - dyskoteka dla dzieci i 

młodzieży szkolnej. Oprócz powyższych 

wydarzeń, codziennie od 17:30 gry w 

piłkarzyki, szachy, warcaby itp. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 

ZAWODY W TENISIE 

STOŁOWYM 

 

6 lutego 2017 r. w Krosnowicach 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Kłodzkiego Szkół Podstawowych w tenisie 

stołowym dziewcząt i chłopców.  



 

Drużyna dziewcząt w składzie:  

Oliwia Neter, Milena Furtak i Emilia 

Turkiewicz zajęły III miejsce. 

Drużyna chłopców:  

Jakub Wojtysiak, Bartosz Bzowy zajęli 

IV miejsce. 

 

 

Obu drużynom serdecznie gratulujemy! 

TURNIEJ HALOWY W PIŁCE 

NOŻNEJ 

 

W dniu 29.01.2017r. Uczniowski Klub 

Sportowy był organizatorem turnieju 

halowego dla dzieci z rocznika 2008 i 

młodsi. W turnieju wzięło udział  4 zespoły: 

AP Hutnik Szczytna. Sparta Stary 

Waliszów, Śnieżnik Domaszków oraz 

gospodarze-uks "ORLE. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali puchar oraz medale. 

 

ARMWRESTLING PO RAZ 

PIERWSZY W MIĘDZYLESIU ! 

Działo się Działo !!! 21.01.2017 

roku w pizzerii „BAJONS” - Międzylesie, 

odbyły się hardcorowe zawody w siłowaniu 

na rękę. Lista zgłoszonych zawodników 

przekroczyła wszelkie oczekiwania 

organizatorów. W zawodach wystartowało 

blisko 40 zawodników z całej Polski, a 

wśród nich liczni Mistrzowie Polski, oraz 

Mistrz Czech. Hardcorowe zawody 

uświetnił swą obecnością Hardcorowy 

Koksu.  

 

Wielkie brawa dla 

ORGANIZATORA PIZZERII „BAJONS” 

!!!!! Wielkie dzięki za prowadzenie 

zawodów UKS Black Skorpion Przyłęk. 

Wielkie brawa także dla wszystkich 

startujących zawodników - szczególnie pań.  



 

Ogromne dzięki dla zawodników 

reprezentujących Międzylesie, gdyż 

pomimo że trenują zupełnie inne 

dyscypliny zdecydowali się na start z 

zawodowcami armwrestlingu. Pizzeria 

„Bajons” - bardzo dobre jedzonko ! 

 
Wyniki zawodów : 

OPEN AMATOR : 

1 - Radek Hrdlićka, 2 - Paweł Straczuk, 3 - 

Bogusław Burys. 

OPEN KOBIET : 1 - Aneta Pietruniak, 2 - 

Agata Tutak. 

OPEN : 1 - Rafał Woźny, 2 - Łukasz 

Bogusz, 3 - Kamil Zwardoń. 

Kategorie wagowe : 

do 70 kg : 1 - Tomasz Krawiec, 2 - Tomasz 

Adamów, 3 - Paweł Różycki 

do 80 kg : 1 - Radek Hrdlićka, 2 - Jakub 

Urbaniak, 3 - Daniel Burys, 

do 95 kg : 1 - Kamil Zwardoń, 2 - Artur 

Burys. 3 - Daniel Szymkiewicz. 

Gratulacje !!! 

Więcej wkrótce na 

www.facebook.com/Pizzeria-Bajons, 

Telewizja Kłodzka, oraz 

http://silaczemiedzylesie.pl/ 

          KORONA MIĘDZYLESIA 

 

 

KĄCIK  EMERYTA   

I  RENCISTY 

     

Zarząd Koła ZERiI w Międzylesiu 

organizuje wczasy nad morzem w 

miejscowości POBIEROWO od 21 czerwca 

- 05 lipca 2017r. 

Wyjazdy na wody termalne do SZAFLAR 

od 12 maja do17 maja 2017 

 i od 08 września do13 wrzesnia 2017 r.  

Bardzo ciekawa oferta /zwiedzanie i 

wycieczki/. Zapraszamy serdecznie 

emerytowi rencistów niezrzeszonych w 

związku i skorzystania z naszej oferty. 

Chętnych proszę o zgłaszanie się w naszej 

kawiarence w Domkach Tkaczy we wtorki 

od godz.10.oo-12.oo Zapraszamy również 

emerytów,rencistów i  inwalidów, którzy 

chcieliby wstąpić do  naszej organizacji t.j 

ZERiI w Międzylesiu.Organizujemy 

wczasy, wycieczki, wyjazdy do Czech, 

spotkania w wesołym gronie, i wiele innych 

imprez i  spotkań. 

Zapraszamy ! 

http://www.facebook.com/Pizzeria-Bajons
http://silaczemiedzylesie.pl/


POWIATOWY URZĄD PRACY 

 

W dniu 20 lutego 2017 odbyło się w 

siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłodzku ,posiedzenie Powiatowej Rady 

Rynku Pracy. 

Skrócony porządek obrad: 

1.Wnioski Dyrektorów szkół Powiatu 

Kłodzkiego dot. nowych kierunków 

kształcenia.  

2.Informacja/ocena realizacji zadań 

wykonywanych przez PUP w Kłodzku w 

roku 2016. 

3.Ocena racjonalności wydatkowania 

środków Funduszu Pracy  

w roku 2016. 

4.Propozycja podziału środków z Funduszu 

Pracy na aktywne formy, przekazanych 

Powiatowi Kłodzkiemu na finansowanie 

programów dotyczących zatrudnienia w 

roku 2017. 

 4.Propozycja szkoleń dla osób 

bezrobotnych na rok 2017. 

 5.Program Aktywizacja i Integracja w 

Powiecie Kłodzkim. 

6.Program specjalny pt.: „Praca to mój cel” 

7.Przekazanie Przewodniczącemu PRRP 

zbiorczego wykazu umów zawartych w 

ramach instrumentów rynku pracy przez 

PUP w Kłodzku w roku 2016 . 

8. Sprawy bieżące. 

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET W 

MIĘDZYLESIU 

Zapraszamy serdecznie wszystkie panie i 

panów  na „Podwieczorek dla kobiet” dnia                     

11 marca 2017r w godz. 16.00-20.00 do 

Sali w MGOK Międzylesie. 

 W programie: 

- piosenki o kobietach i dla kobiet w 

wykonaniu zespołu Międzylesianie. 

-pokaz tańców w wykonaniu grupy Plus- 

Minus. Zapewniamy także ucztę  dla ciała 

czyli pyszne domowe ciasta. 

                        Zapraszamy !    

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) 

**20.02.2017*06.03.2017*20.03.2017* 

POMOC BEZPŁATNA ! 


