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ROZMOWA Z TOMASZEM KORCZAKIEM BURMISTRZEM 

MIĘDZYLESIA 

Jaki był rok 2017 dla samorządu Międzylesia ? 

Rok 2017 był rokiem kolejnym w realizacji zamierzeń budżetowych gminy, realizowaliśmy 

zadania z wykorzystaniem środków własnych, środków Budżetu Państwa, Unii Europejskiej, 

Urzędu Marszałkowskiego, Lasów Państwowych. Wybudowano dużą ilość dróg, 

realizowaliśmy kilka projektów wspólnie z samorządami czeskimi, odremontowany został 

budynek socjalny na ulicy Lipowej. Bieżąco wykonano prace remontowe w ratuszu, w domu 

kultury w Międzylesiu, w Przedszkolu w Domaszkowie. Z takich ciekawych działań które były 

realizowane to wykonywana przez powiat, lasy państwowe i Unię Europejską droga z 

Niemojowa przez Lesicę do Międzylesia, podobnie droga w Kamieńczyku przy udziale środków 

budżetu państwa, powiatu i Lasów Państwowych, droga w Nagodzicach przy udziale środków 

budżetu państwa, powiatu i gminy, krótkie odcinki drogowe w Roztokach i Smreczynie 

wykonane z środków Urzędu Marszałkowskiego i gminy, przebudowa ulicy Kolejowej w 

Domaszkowie z środków powiatu i gminy, przebudowa skrzyżowania Długopole, Domaszków, 

Różanka przy udziale budżetu powiatu i gminy, przebudowa części ulicy Syrokomli w 

Międzylesiu, no i oczywiście renowacja kolumny Maryjnej na rynku w Międzylesiu, która była 

obserwowana przez wielu mieszkańców. Chciałbym korzystając z okazji podziękować wielu 

ludziom którzy pomogli odrestaurować ją jak najbardziej autentycznie. To oczywiście tylko 

przykłady może nawet nie najważniejsze, w każdym numerze informatora staram się aby 

opisywać i przedstawiać realizację kolejnych zadań. 

Dużo się mówi o współpracy polsko-czeskiej jak wyglądało to w roku 2017 ? 

Nasza gmina jest liderem we współpracy tzw. transgranicznej. W tym roku zrealizowaliśmy 

bardzo duży program promocyjny gminy, występowaliśmy na targach w Polsce i Czechach 

działania te były również przedmiotem informacji, w poprzednich numerach informatora. 

Realizowaliśmy projekt współpracy młodzieży Śladami  Lecha i Czecha, zrealizowaliśmy 

projekt promocyjny dla wsi Goworów, a poza tym trwa wymiana między szkołami i 

przedszkolami, to dzieje się już samodzielnie, nie koniecznie potrzebna jest ingerencja 

burmistrza. Myślę że kolejnym dużym działaniem dotyczącym współpracy będzie zakup 

samochodu strażackiego dla OSP Domaszków. Poza tym ważne jest że poprzez działanie w 

Euroregionie Glacensis mamy możliwość dostępu do środków unijnych dla rozwoju 

pogranicza. W ramach Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej gmina Międzylesie stara się o 

środki transgraniczne na budowę wieży na Czerńcu i rozbudowę kolejnych tras rowerowych 

typu snigle-track w okolicach Kamieńczyka. 

Czy myślał Pan o stworzeniu funduszu obywatelskiego ? 

W moim rozumieniu fundusz obywatelski to pula środków w ramach budżetu gminy, którymi 

dysponują mieszkańcy. W naszej gminie działają trzy takie fundusze to jest Fundusz Sołecki, 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, jak również w pewnym stopniu Gminny Fundusz 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z perspektywy lat coraz lepiej 

oceniam funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego, mieszkańcy poznali siłę pieniądza i możliwości 

ich wydatkowania. Można powiedzieć że w przyszłym roku blisko połowę zadań sołeckich 

będzie miało charakter inwestycyjny. 
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Jakie plany na rok przyszły 2018 ? 

Projekt budżetu skierowany do rady daje kwotę ponad 32 mln zł., zaplanowano tam ponad 42 

działania o charakterze inwestycyjnym, finansowanych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, 

Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł. Najważniejsze zadania oczywiście planowane, to 

realizacja inwestycji drogowych również wspólnie z powiatem, przystąpienie do realizacji 

zadania budowy hali sportowej w Międzylesiu i sali gimnastycznej w Domaszkowie (na razie 

dokumentacja), budowa singiel-tracków w Jodłowie, remont gimnazjum w Domaszkowie, 

przejęcie dróg  przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (skarb państwa)  w Długopolu 

Górnym. Budżet jest publikowany na stronach internetowych gminy i często jest odwiedzany 

przez czytelników więc nie będę omawiał go szczegółowo. Muszę tylko podkreślić, że dalej 

będziemy kontynuować pracę z powiatem w zakresie dróg, czy to przy budowie drogi w 

Goworowie. Dokończyć też chcielibyśmy drogę w Domaszkowie - ulicę Kolejową, jak również 

wykonać dokumentację techniczną na remont dróg Międzylesie – Dolnik - Pisary, oraz Różanka 

- Niemojów. Trudno jest mówić o realizacji zamierzeń budżetowych, ponieważ to tylko 

zamierzenia. W miarę możliwości i realnego pozyskania środków na pewno mieszkańcy będą 

informowani o konkretnych działaniach. Może jakieś pytanie szczegółowe ?  

Wprawdzie nie jesteśmy liderem wśród dolnośląskich gmin jeśli chodzi o zanieczyszczenie 

powietrza ale problem ten także istnieje. Jak się z nim mierzyć ? 

W roku bieżącym ogłosiliśmy nabór od wszystkich zainteresowanych wpłynęło około 50 

wniosków. Trwa szczegółowa ich weryfikacja i w roku przyszłym wystąpimy o środki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak aby już w przyszłym roku można było 

zmienić około 50 pieców na ogrzewanie gazowe elektryczne bądź węglowe 5. generacji. Zostało 

jeszcze kilka obiektów gminy ogrzewanych w sposób tradycyjny, też trzeba będzie się nad tym 

pochylić. Mam nadzieję że w roku przyszłym założymy stację badawczą analizującą jakość 

powietrza, i jej wyniki będą ogólnodostępne w internecie. Nie chodzi o to przecież by chować 

głowę w piasek. Dodam tylko że na przestrzeni ostatnich lat wymieniono ponad 200 pieców na 

system ogrzewania ekologicznego.   

Nigdy nie jest tak dobrze aby wszystko się udawało, z czym miał Pan najwięcej trudności 

w ciągu ostatnich 3 lat ? 

Oczywiście kłopoty i ryzyko w zarządzaniu to normalność. Największe problemy stwarza 

przepływ środków pochodzących z innych źródeł w szczególności źródeł unijnych. Drugim 

problemem jest to że często projekty które opracowywane były 2-3 lata temu dziś mają inną 

cenę realizacji, kolejnym problemem jest niestałość beneficjentów, przykładowo gmina 

realizuje od kilku lat program usuwania azbestu, a bywa że w trakcie realizacji niektórzy 

wycofują się z programu. Dotyczy to z resztą choćby działań realizowanych w tym roku 

związanych z realizacją działań dotyczących studni i oczyszczalni ścieków. Boję się że przy 

wymianie pieców jeśli będzie podobnie może być zagrożone całe przedsięwzięcie. 

Mówi się głośno o budowanie zbiorników wodnych na terenie naszej gminy, na jakim 

etapie jest w tej chwili realizacja tych inwestycji ? 

W Roztokach wyłoniony został wykonawca i myślę że w roku przyszłym ruszy budowa. W 

Boboszowie trwają wykupy gruntów pod budowę zbiornika.  
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Oświata w całej Polsce jest dużym obciążeniem dla budżetów samorządów jak wygląda to 

w dobie reformy w naszej gminie ? 

Tak, oświata w niektórych samorządach to ponad 50% wydatków tam gdzie budżety są bardzo 

skromne. U nas to około 32%. Reforma jest wdrażana i realizowana, myślę że przy dobrym 

zarządzaniu przez dyrektorów szkół powinna przejść bez utrudnień, tym bardziej ze wcześniej 

w naszej gminie wykonaliśmy takie działania, że praktycznie to jest tylko kwestia 

przekształcenia szkół. A tak dodatkowo, to muszę stwierdzić że zbyt duże zaangażowanie nie 

jest koniecznie dobre, bo patrząc na sposób przyznawania przez Urząd Marszałkowski pomocy 

dla inwestycji przedszkolnych, jesteśmy pomijani, ponieważ wychodzi się z założenia że należy 

pomagać gminom które sobie nie radzą. 

Mówi się o turystycznej szansie naszej gminy co w tym kierunku ? 

Dumny jestem ze świetnej rozwijającej się agroturystyki, obłożenia naszych domów 

wypoczynkowych, jak również z tego że na basenie rocznie jest ponad 20 tys. klientów. To 

wszystko świadczy o tym, że mamy pełną ofertę letnią, trasy rowerowe, woda, góry. Problem to 

oferta zimowa, jesteśmy w trakcie realizacji wniosku unijnego, który pozwoli w przyszłym roku 

na utrzymywanie - mam nadzieję - porządnych biegowych tras narciarskich. Gmina jest na 

etapie tworzenia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, próbujemy 

umieścić na terenie naszej gminy miejsca do uprawniania narciarstwa zjazdowego, ale nijak 

nie możemy przebić się przez przepisy dotyczące ochrony środowiska, co irytuje mnie gdy 

patrzę na czeską stronę. 

Wielu ludzi zadaje pytanie co z budową Dino w Domaszkowie, czy może pan coś 

powiedzieć na ten temat ? 

No właśnie jest to zadanie realizowane przez prywatną firmę na gruncie, który należy do tej 

firmy i tak naprawdę trzeba by było pytać przedstawicieli firmy Dino. No i zapytałem, bo 

przecież interesuje to wszystkich. Informacje jest bardzo trudno uzyskać bo z tego co mi 

powiedziano, to najchętniej informują jak już jest obiekt wybudowany, tydzień przed otwarciem, 

o której godzinie będzie można wejść do sklepu… Tak wygląda transparentność w sektorze 

prywatnym, a tak konkretnie kończy się dokumentacja techniczna, trwają uzgodnienia 

dotyczące mediów, dojazdu, w styczniu powinien być złożony wniosek o wydanie pozwolenia 

na budowę, a dalej będzie decydował inwestor.  

Panie burmistrzu poruszyliśmy tylko kilka zagadnień co chciałby pan powiedzieć 

mieszkańcom ? 

Trudno jest w ramach kilkustronicowego wywiadu opowiedzieć o działaniach i zamierzeniach 

roku, który mija i roku, który nadchodzi. Często w swoich wywiadach podkreślam, że ważne 

jest budowanie społeczności lokalnej. Dziękuję za udział i pomoc w realizacji takich 

przedsięwzięć  jak Dożynki, Dni Międzylesia, Festyn Adwentowy, udział w uroczystościach 

patriotycznych, za wszelkie spotkania, festyny organizowane w poszczególnych 

miejscowościach, za organizację niezliczonych przedsięwzięć o charakterze sportowym, za 

pracę w realizacji projektów gminnych. Bardzo sobie cenię współpracę z młodzieżową radą 

gminy, z parafiami i wszelkimi instytucjami, bo razem tworzymy gminę, a gmina to przecież 

ogół mieszkańców żyjących na określonym terytorium. Chciałbym bardzo podziękować 

sołtysom, strażakom, pracownikom firm komunalnych  za to, że zawsze, w każdej chwili są 

gotowi nieść nam pomoc, że zawsze są gotowi brać na siebie nowe zadania i zobowiązania. 
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Bardzo dziękuję Radzie Miasta i Gminy za wspólne podejmowanie trudnych decyzji i wspólne 

dźwiganie odpowiedzialności, choć mam świadomość kompetencji tych organów. Dziękuję  

panu Przewodniczącemu Rady za to że dźwigając własne problemy zawsze jest przygotowany 

do pracy. No i nie ma pracy burmistrza bez pracy urzędu dziękuję wszystkim pracownikom w 

szczególności Pani Sekretarz i Pani Skarbnik, które swoją pracą niezwykle mi pomagają. Rok 

2018 niech będzie dla każdego rokiem lepszym, ale nie w taki sposób stereotypowy, tylko lepszy 

w taki sposób, że będziemy lepsi dla siebie. W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość i te 

100 lat, które mijają pokazuje, że nic nie jest dane narodowi raz na zawsze. Wiec pamiętajmy, 

że nawet jeśli się różnimy, jeśli mamy inne zdania, jeśli mamy inne oceny, to najważniejsza jest 

ojczyzna i w niej nasza gmina.  

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

     ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TO CZAS SPOKOJU,t WSPOMNIEŃ, ZADUMY I WZRUSZEŃ, 
 

 A PRZEDE WSZYSTKIM RADOŚCI W GRONIE NAJBLIŻSZYCH. 
 

NIECH TAKIE CHWILE I ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ UMOCNIĄ NADZIEJĘ NA SPEŁNIENIE  
 

NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ… 
 

NIECH NOWY ROK PRZYNIESIE SPOKÓJ, ZDROWIE I WSZELKĄ POMYŚLNOŚĆ 
 

                                PIOTR MARCHEWKA 

   ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 
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28 LISTOPADA 2017 R. 

ODBYŁA SIĘ 

XXXIV SESJA RADY 

MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 
 

W proponowanym  porządku obrad 

znalazło się m. innymi : 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ uchylająca uchwałę w sprawie 

stwierdzenia zakończenia 

działalności   

    Samorządowego Gimnazjum nr 1 

w Międzylesiu oraz Samorządowego 

Gimnazjum  

    nr 2 w Domaszkowie,  

2/ uchylająca uchwałę w spr. 

stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół w  

    Międzylesiu w Samorządową 

Szkołę Podstawową w Międzylesiu, 

3/ uchylająca uchwałę w sprawie. 

stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej  

     sześcioletniej Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Zespole 

Szkolno Przedszkolnym  

    im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie w ośmioletnią 

Samorządową Szkołę  

    Podstawową w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci 

w  Domaszkowie  

4/ stwierdzenia zakończenia 

działalności Samorządowego 

Gimnazjum nr 1 w   

    Międzylesiu oraz Samorządowego 

Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie  

5/ stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu Szkół w Międzylesiu w 

Samorządową Szkołę  

    Podstawową w Międzylesiu 

6/ stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  

Samorządowej Szkoły  

    Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci 

w  Domaszkowie w ośmioletnią 

Samorządową Szkołę Podstawową w 

Zespole Szkolno -   Przedszkolnym. 

im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie  

7/ przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

terenie MiG Międzylesie na rok 2018  

8/ przyjęcie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie MiG Międzylesie na  

lata 2018-2020.  

9/ przyjęcia programu współpracy 

gminy Międzylesie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 

zakresie realizacji zadań publicznych 

na 2018 rok.  

10/ podatku od nieruchomości, 

11/ opłaty targowej. 

12/ podatku od środków 

transportowych, 

13/ zmian w budżecie gminy na 2017 

r. 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy na stronę 

www.miedzylesie.pl zakładka BIP > 

zakładka Rada Miejska. 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/
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19 GRUDNIA 2017 R.  

ODBYŁA SIĘ  

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 
 

W proponowanym porządku obrad 

znalazło się  podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej  

     i Mieszkaniowej w Międzylesiu 

na rok 2018 

2/ uchwalenia budżetu gminy na rok 

2018 

3/ przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Międzylesie 

4/ zmian w budżecie na rok 2017 

5/ dopuszczenia zapłaty podatków i 

innych opłat stanowiących dochody 

budżetu MiG  Międzylesie 

instrumentem płatniczym 

 

Zainteresowanych przebiegiem obrad 

zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl 

>zakładka BIP> zakładka Rada Miejska 

 

 

 

 

BLISKO 9 MLN. ZŁ. 

ZAINWESTOWANYCH                                                                          

W DROGI POWIATOWE W 

GMINIE MIĘDZYLESIE. 

Dobiega końca rok 2017. Poniżej 

przedstawiamy zatem Państwu wykaz 

wszystkich zadań inwestycyjnych 

zrealizowanych przez Powiat Kłodzki w 

bieżącym roku na terenie Gminy 

Międzylesie. 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3274 

D Mostowice - Poniatów - Niemojów - 

Lesica -Międzylesie, na odcinku 

Międzylesie - Przejście Graniczne w 

Niemojowie (okres realizacji 2017-2018) 

Całkowita wartość zadania – około 5,87 

mln. zł. 

Dofinansowanie z budżetu UE z RPO WD 

– ponad 5 mln. zł. 

Dofinansowanie na wkład własny z 

Nadleśnictwa Międzylesie – 411 800,00 zł. 

Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – 

ponad 450 000,00 zł. 

 

2. Odbudowa drogi powiatowej nr 

3272D Smreczyna – Kamieńczyk o 

długości 1,450 km – II etap 

Całkowita wartość zadania – 601 862,00 

zł. 

Dofinansowanie z MSWiA na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych – 

477 409,00zł. 

Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – 

124 453,00 zł. 

 

http://www.miedzylesie.pl/
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3. Wykonanie dokumentacji technicznej 

na odbudowę drogi nr 3269D w 

Goworowie na długości 1,920 km 

Wartość dokumentacji – 33 210,00 zł. w 

całości sfinansowana z budżetu Powiatu 

Kłodzkiego. 

4. Odbudowa drogi powiatowej nr 

3273D w Nagodzicach 

Całkowita wartość zadania – 1 845 064,00 

zł. 

Dofinansowanie z tzw. ,,schetynówek” – 

922 532,00 zł. 

Dofinansowanie z Gminy Międzylesie – 

200 000,00 zł. 

Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – 

722 532,00 zł. 

5. Wykonanie dokumentacji technicznej 

na przebudowę skrzyżowania na drodze 

powiatowej nr 3233D w Goworowie 

Wartość dokumentacji – 20 000,00 zł. w 

całości sfinansowana z budżetu Powiatu 

Kłodzkiego. 

6. Przebudowa trzech odcinków 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3234D 

Domaszków – Różanka o łącznej długości 

500 mb. 

Całkowita wartość zadania – 255 220,00 zł. 

Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – 

205 220,00 zł. 

Dofinansowanie z Gminy Międzylesie -  

50 000,00 zł. 

7. Remont mostu nad rzeką Nysą 

Kłodzką w ciągu ul. Wojska Polskiego w 

Międzylesiu okres realizacji 2017-2018) 

Wartość zadania – 186 000,00 zł. w całości 

sfinansowane z budżetu Powiatu 

Kłodzkiego. 

Ogólna wartość inwestycji powiatowych w 

roku 2017 w gminie Międzylesie to blisko 

9 mln. zł. Był to zatem kolejny, bardzo 

udany rok pod względem drogowym na 

terenie naszej gminy. Udało nam się 

zaangażować spore środki finansowe z 

budżetu powiatu, a poza tym pozyskaliśmy 

fundusze z Unii Europejskiej, budżetu 

państwa, gminy Międzylesie, oraz 

Nadleśnictwa Międzylesie – podsumowuje 

Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego.  

NOWY ASFALT W NOWEJ WSI 

 

Zgodnie z planem zakończono 

roboty budowlane zadania pn. „Usuwanie 

uszkodzeń publicznej drogi gminnej Nr 

119972 D w km 0+011,7-0+181 na działce 

nr 221 oraz zjazdu w km 0+096 na działce 

nr 85/3 do 83/3 w Nowej Wsi o łącznej 

długości 203,3 mb.” w efekcie czego 

położono w gminie kolejne metry (ponad 

500 m2) świeżej i gładkiej nawierzchni 

asfaltobetonowej.   

 Przedsięwzięcie zrealizowano w 

ramach odszkodowania wniesionego przez 

Nadleśnictwo Międzylesie na mocy 

porozumienia Gminy Międzylesie z 

Nadleśnictwem Międzylesie z dnia 

14.11.2017 w sprawie usunięcia szkód w 

drodze gminnej Nr 119972 D w Nowej Wsi, 

powstałych w wyniku nadmiernego 

transportu materiału kamiennego z 

kamieniołomu w Nowej Wsi. 
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 Wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych  „DROGMOST” Sp. z o.o. z 

Kłodzka, które udzieliło gwarancji na okres 

dwóch lat. 

 Całkowity koszt prac zgodnie z 

umową wyniósł 79 567,47 zł. 

 

 
 

ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ 

WSI 

 
W ramach konkursu „Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi” edycja 2017 

finansowanego z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego zrealizowano projekt 

„Wyposażenie stadionów na terenie gminy 

Międzylesie”. 

Przedmiotem projektu był zakup 

sprzętu, regałów, szafek itp., niezbędnych 

do wyposażenia zapleczy sportowych przy 

stadionach w Międzylesiu i Domaszkowie, 

a także nasadzenie krzewów 

poprawiających estetykę okolicznego 

krajobrazu. 

Celem projektu było wyposażenie 

zaplecza sportowego w Domaszkowie i 

Międzylesiu w sprzęt, akcesoria oraz 

materiały niezbędne do bezpiecznego, 

prawidłowego i komfortowego korzystania 

z obiektów, co ma przyczynić się do 

wzrostu aktywności i integracji lokalnej 

społeczności. 

Pomysłodawcami projektu byli 

mieszkańcy sołectw w Domaszkowie i 

Międzylesiu. Zapotrzebowanie i braki jakie 

doskwierały przy korzystaniu ze stadionów 

zostały zgłoszone na zebraniach z 

sołtysami. W fazie realizacji zadania 

lokalna społeczność wraz z pomocą gminy 

wspólnie wykonali wiatrołap, nasadzono 

krzewy, a także zamontowano i podłączono 

zakupione wyposażenie. Praca w zespole 

miała pozytywny wpływ na relacje i 

zainicjowała wyznaczanie wspólnych 

celów. 

Posiadanie sprawnie działającego 

zaplecza sportowego pozwoli na efektywne 

wykorzystanie obiektów przez 

mieszkańców gminy, ościennych 

miejscowości oraz wypoczywających 

turystów.  Dodatkowo obiekty te 

wykorzystywane są przez sołectwa przy 

okazji organizacji spotkań, zabaw, 

festynów i rozgrywek sportowych. W 

efekcie przekłada się to na kreatywne i 

konstruktywne wizje rozwoju 

miejscowości. 

Kwota wydatków kwalifikowalnych 

projektu wyniosła 61919,97zł. Maksymalna 

kwota dofinansowania to 30 000,00 zł  

(co stanowi 48,45 % kwoty wydatków 

kwalifikowalnych) i o taką kwotę 

wnioskowano. 
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DOTACJE DO BUDOWY 

PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

ORAZ  INDYWIDUALNYCH 

UJĘĆ WODY                                                                           

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE W 2017 R. 

 
 

W 2017 roku gmina Międzylesie 

dofinansowała naszym mieszkańcom 

budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz indywidualnych ujęć wody. 

Łączna kwota dotacji wyniosła 53.268,19 

zł. i objęła 11 ujęć wody i 5 oczyszczalni. 

Na zakwalifikowanych 17 wniosków 

zrealizowanych zostało 16. Pomoc gminy 

wynosiła max. 3.500 zł. do ujęcia wody i 

3.000 zł. do oczyszczalni ścieków. 

Wnioski złożone w tym roku, a nie 

objęte dofinansowaniem, ujęte są na liście 

na 2018 r. 

 

 

24 Listopada w Bystrzycy Kł. odbyło się 

spotkanie klastra Wołowina Sudecka, na 

spotkaniu przedstawiono aktualny stan 

pozyskiwania marki dla produkowanej u 

nas wołowiny i możliwości działania celem 

wspólnego interesu producentów i 

konsumentów wołowiny. Na czele klastra 

stoi Radny Wojewódzki Pan Zbigniew 

Sczygieł. W spotkaniu brali udział 

Burmistrz Lądka Zdroju i Międzylesia. 

GMINA ŚWIERZAWA 

27 Listopada 2017 r. w Dobkowie Gmina 

Świerzawa odbyło się walne zgromadzenie 

polskiej sieci odnowy wsi. W trakcie 

spotkania omówiono przebieg tworzenia 

marki najpiękniejszych i najciekawszych 

wsi w Polsce. W spotkaniu wzięło udział 30 

gmin w tym Gmina Międzylesie 

reprezentowana przez Burmistrza. 

 

OPŁATEK W STRAŻY 

GRANICZNEJ 

20 grudnia 2017  r. w Kłodzku w siedzibie 

Straży Granicznej odbył się uroczysty 

opłatek, którego tradycja wywodzi się 

jeszcze z GPK w Międzylesiu. Wśród 

licznie zaproszonych osób byli również 

Ksiądz Dziekan Pan: Wielicki,  Byczek 

Jarek, Ziemianek, Neter i Burmistrz 

Międzylesia. Organizatorem spotkania był 

komendant jednostki strazy granicznej w 

klodzku Major Piotr Piekarski. 
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7 Grudnia odbyło się walne spotkanie 

Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis na którym podjęto 

m. in. uchwałę budżetową, określającą 

kierunki i zadania dla stowarzyszenia na rok 

2018. 

 

13 Grudnia 2017 r. w Kłodzku odbyło sie 

walne zgromadzenie, Stowarzyszenia Gmin 

Ziemi Kłodzkiej, na którym przyjęto m. in. 

Uchwałę budżetową na kwotę 8 mln zł. 

Stowarzyszenie w roku 2018 koncentrować 

się będzie na budowie singiel-tracków na 

Ziemi Kłodzkiej, tras rowerowych i 

działaniach promocyjnych. Członkom 

stowarzyszenia przedstawiono nową 

siedzibę, która mieści się na basenie w 

Kłodzku. 

SPOTKANIE W ZIELEŃCU 

15 Grudnia  2017 r. w  Zieleńcu odbyło się 

wspólne posiedzenie delegatów Powiatu 

Kłodzkiego, Ząbkowickiego, 

Strzelińskiego, Oławskiego Dolnośląskiej 

Izby Rolnej, na którym podsumowano 

ostatnie lata pracy, przyjęto program 

wspólnych działań i uhonorowano 

zasłużonych działaczy. Złoty medal 

Dolnośląskiej Izby Rolnej otrzymał 

Burmistrz Tomasz Korczak. 

 

 

SESJA POWIATU 

 

15 Grudnia 2017 r. w  Kłodzku odbyła się 

uroczysta sesja Powiatu, na której Pan 

Starosta Maciej Awiżeń, Przewodniczący 

Rady Dariusz Kłonowski i Członek 

Zarządu Pan Piotr Marchewka zgodnie z 

uchwałą Powiatu nagrodzili szereg osób 

medalem „Zasłużony dla Powiatu 

Kłodzkiego”. Otrzymał go również m. in. 

Burmistrz Międzylesia. 

DEKLARACJA SUDECKA 

w sprawie współpracy samorządów 

południa i zachodu Dolnego Śląska dla 

poprawy warunków rozwoju społeczno-

gospodarczego i życia mieszkańców. 

 W dniu 11 grudnia 2017 roku,  w 

miejscowości Wleń, została podpisana 
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"Deklaracja Sudecka" . Jest to niezwykle 

ważna chwila dla przyszłości m.in. Powiatu 

Kłodzkiego. Deklarację podpisała w 

imieniu Burmistrza Sekretarz Miasta i 

Gminy -  Aleksandra Kruk Deklarację 

podpisało łącznie 90 przedstawicieli 

samorządów.  

Deklaracja ta ma być szansą na ogromne 

przyspieszenie rozwoju dla gmin i 

powiatów południa naszego regionu. 

TREŚĆ DEKLARACJI 

        My niżej podpisani, Sygnatariusze 

„Deklaracji Sudeckiej”, reprezentujący 

mieszkańców samorządów Przedgórza 

Sudeckiego i Sudetów, wyrażamy wolę 

podjęcia wspólnych działań, zmierzających 

do poprawy warunków życia mieszkańców 

i szybszego rozwoju gospodarczego tej 

części Dolnego Śląska. Wykorzystując 

potencjał  społeczno - gospodarczy i 

bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru, 

zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad 

stworzeniem wspólnego planu 

modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią 

Rozwoju Sudety 2030”.  Dokument ten 

będzie podstawą do przygotowania 

specjalnego Programu Operacyjnego dla tej 

części Polski. 

 Celem naszych działań jest uzyskanie do 

2030 r. istotnej poprawy w kluczowych 

dziedzinach wyznaczających tempo 

rozwoju gospodarczego i społecznego 

poprzez: 

 1) likwidację wykluczenia 

komunikacyjnego - zbudowanie 

efektywnego przyłączenia do systemu dróg 

ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w 

Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, 

łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i 

krajowych); 

2) rozwój regionalnego transportu 

lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, 

3) poprawę jakości sieci dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

umożliwiających normalną komunikację 

wewnątrz obszaru; 

4) rewitalizację istniejącej sieci połączeń 

kolejowych oraz udział w projekcie 

rozwoju kolei dużych prędkości; 

5) rewitalizację fizyczną i społeczną 

zdegradowanych obszarów regionu; 

6) zachowanie i rozwój zasobów 

dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich 

systematyczne doinwestowanie; 

7) rozwój sektora rolno - spożywczego 

opartego o zasady produkcji zdrowej 

żywności; 

8) zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich i wiejskich; 

9) uzyskanie pełnego dostępu do wody 

pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich 

mieszkańców obszaru; 

10) poprawę infrastruktury edukacyjnej, 

zapewnienie lepszych warunków 

kształcenia, rozwój szkolnictwa 

zawodowego i jego dostosowanie do 

oczekiwań rynku pracy; 

11) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców; 

12) likwidację wszystkich zagrożeń 

ekologicznych, w tym redukcję niskiej 

emisji na całym obszarze, ze szczególnym 
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uwzględnieniem gmin o statusie 

uzdrowisk;                                                

13) rewitalizację materialnego 

dziedzictwa kulturowego; 

14) tworzenie dobrych warunków oraz 

wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw  i 

inwestycji przemysłowych; 

15) tworzenie infrastruktury 

sprzyjającej rozwojowi usług 

turystycznych. 

 Podejmujemy wspólnie działania w 

celu  uczynienia reprezentowanych przez 

nas samorządów beneficjentami 

europejskiego systemu wspomagania 

szczególnych obszarów Unii Europejskiej, 

dotkniętych negatywnymi procesami 

społeczno - gospodarczymi i 

wymagającymi systemowego wsparcia 

finansowego. Potwierdzamy również wolę 

współpracy z samorządami całego Dolnego 

Śląska, Rządem RP i Unią Europejską w 

celu określenia finansowych narzędzi 

wsparcia potrzebnych do  realizacji 

„Strategii Rozwoju Sudety 2030”. 

 Stosując zasadę partnerstwa, wzajemnego 

poszanowania oraz podmiotowości 

każdej  Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, przystępujemy do wspólnej 

pracy na rzecz osiągnięcia rzeczywistego 

zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. 

 Wszelkie kluczowe decyzje dla realizacji 

postanowień zawartych w niniejszej 

deklaracji podejmowane będą przez 

wszystkich Sygnatariuszy tej inicjatywy w 

czasie walnych zgromadzeń. Każdy 

samorząd,  który podpisał deklarację 

uczestnictwa i przyjął w tej sprawie 

uchwałę, będzie miał przy podejmowaniu 

decyzji jeden, tak samo ważny 

głos.  Komitet Sterujący wyłoniony przez 

Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej 

stanowi możliwie najszerszą reprezentację 

wszystkich samorządów południowej i 

zachodniej części Dolnego Śląska. Jest 

ciałem jedynie organizującym i 

przygotowującym decyzje podejmowane 

przez wszystkich sygnatariuszy. 

Komitetowi przewodniczy Prezydent 

Miasta Wałbrzych Roman Szełemej. 

 Obowiązki przewodniczenia niniejszej 

inicjatywie powierzamy Prezydentowi 

Miasta Wałbrzych – Romanowi 

Szełemejowi. Bieżącą obsługę pracy 

samorządów w ramach „Deklaracji 

Sudeckiej” zapewnia Gmina Wałbrzych. 

            

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

Franciszkowi Łuszczkiemu 

Pracownikowi Urzędu Miasta  

i Gminy w Międzylesiu 

Z powodu śmierci matki wyrazy 

współczucia 

Składają Burmistrz i Pracownicy 

Urzędu 

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

INFORMACJA Z NARADY 

SOŁTYSÓW  
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W dniu 07.12.2017 r. o godz. 10.00 w 

Miejsko - Gminnym    Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu odbyła się narada sołtysów. 

Była to ostatnia narada w 2017 r., a zarazem 

i spotkanie opłatkowe. Burmistrz Tomasz 

Korczak przywitał wszystkich sołtysów 

oraz przedstawicieli rad sołeckich, 

przybyłego na uroczystość ks. dziekana 

Jana Tracza, etatowego członka zarządu 

powiatu kłodzkiego Pana Piotra 

Marchewkę oraz byłą sołtys wsi Niemojów 

Panią Natalię Nasielską. 

 Burmistrz Tomasz Korczak wraz z 

pracownikami przedstawił najważniejsze 

sprawy dot. funkcjonowania jednostek 

pomocniczych - sołectw, a w szczególności 

realizację zadań w ramach środków 

z  funduszu sołeckiego i PAOW, jak 

również środków z Gminnego Funduszu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2017. Omówiono także: 

organizację Międzyleskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego (9.12.2017r.); 

Międzyleskiego Kolędowania (27 stycznia 

2018 r).; regulamin konkurów na 

Najładniejszą choinkę w ramach realizacji 

projektu „Hej kolęda, kolęda… tradycje i 

obrzędy na pograniczu polsko-czeskim.” ; 

konkurs na  „Najładniejszy domek z 

piernika” (06.11 - 01.12.2017 r. Konkurs 

skierowany był do wszystkich 

mieszkańców gminy Międzylesie i Obec 

Cervena Voda-Czechy). Rozstrzygnięcie 

nastąpi podczas Międzyleskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w dniu 9 grudnia br; 

w terminie od od 9.12 2017 r. do 05.01 2018 

r. przeprowadzony będzie konkurs na 

Najładniejszą bożonarodzeniową 

dekorację wsi.  

Sołtysom przekazano inf.dot: 

-  odebranego i zutylizowanego w ilości 5 

859 m2  materiału zawierającego azbest 

(eternit) z 20 nieruchomości, na ogólną 

wartość ok. 3574,00 zł, z czego 85% 

dofinansował WFOŚiGW Wrocław, a 15% 

gmina Międzylesie. 

-  zimowego odśnieżania dróg 2017/2018. 

Sołtysom podano numery telefonów ze 

wskazaniem osoby z UMiG 

odpowiedzialnej za odśnieżanie. 

-  przygotowywanego wniosku przez gminę 

do WFOŚiGW o udzielenie dotacji celowej 

na dofinansowanie przedsięwzięć 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

poprzez trwałą likwidację ogrzewania 

opartego na paliwie stałym lub biomasie. 

Wniosek dot. 47 przypadków wymiany 

pieców starej generacji i wymianę na 

ekologiczne źródło ciepła. 

 - uczestnictwa sołectw w programie 

Odnowa Dolnośląskiej Wsi, udziału w 

organizowanych konkursach oraz 

podsumowania VIII dorocznego Kongresu 

Odnowy Wsi, który odbył się w 

Kliczkowie. 

 Burmistrz oraz zaproszony na spotkanie 

ksiądz dziekan Jan Tracz, przekazali 

wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i 

noworoczne. Przy stole, jak każe tradycja, 

nakrytym białym obrusem, z barszczem 

czerwonym i krokietem, sołtysi łamali się 

opłatkiem. Był czas na modlitwę, kolędę, 

życzenia. 
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Ważnym elementem narady było również 

podziękowanie sołtysów, przekazane na 

ręce odchodzącej na zasłużoną emeryturę 

kierownik referatu infrastruktury 

technicznej i gospodarki Pani Wiesławy 

Szyrszeń.   

 

 

DOROCZNY KONGRES 

ODNOWY WSI W 

KLICZKOWIE 

W dniach 1-2 grudnia 2017 r. na 

Zamku Kliczków w Kliczkowie odbył się 

VIII Doroczny Kongres Odnowy Wsi, który 

organizowany jest dla  uczestników 

Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Jak zawsze w 

kongresie uczestniczą przedstawiciele grup 

odnowy wsi z  sołectw i gmin formalnie 

uczestniczących w programie, które w tym 

obszarze mają  istotne osiągnięcia. 

 

Ewa Mańkowska wiecemarszałek 

Województwa Dolnośląskiego powitała 

uczestników  kongresu, natomiast  dyrektor 

Wydziału Obszarów Wiejskich Paweł 

Czyszczoń, podsumował  8 lat 

funkcjonowania programu. 

Tradycyjnie na takiej uroczystości 

prezentowane są najlepsze przykłady 

odnowy wsi m. innymi przedstawiony 

został integracyjny projekt partnerski gmin 

Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie pn: 

„Doświadczenia, które łączą - wymiana 

wiedzy pomiędzy partnerami Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich”.  

Gminę Międzylesie reprezentował 

burmistrz Tomasz Korczak, Wiesława 

Szyrszeń- koordynator Odnowy Wsi, oraz 

przedstawicielki KGW Goworów – Violeta 

Przybylska i Beata Lech. 
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„MIĘDZYLESKI JARMARK 

BOŻONAORODZENIOWY”  

JUŻ ZA NAMI…. 

 09 grudnia 2017 r. odbył się  „Międzyleski 

Jarmark Bożonarodzeniowy”  

organizowany w ramach projektu” Hej 

kolęda, kolęda… bożonaordzeniowe  

tradycje i obrzędy na pograniczu polsko-

czeskim”  Organizatorem imprezy była 

nasza Biblioteka .  Na Jarmark licznie 

przybyli mieszkańcy Gminy Międzylesie  i 

Gminy Červená Voda , szkoły, instytucje, 

organizacje ,sołectwa zaproszeni  goście 

oraz przedstawiciele samorządu 

.Wszystkich obecnych uroczyście  

przywitał burmistrz Miasta i Gminy 

Tomasz Korczak i starosta Gminy Červená 

Voda   Petr Mareš. 

 

 

 

 

 

 Organizatorzy imprezy zapewnili 

instalacje wystawiennicze w postaci 

domków drewnianych , w których   można 

było podziwiać piękne choinki i stroiki, 

kolorowe bombki,  ozdoby i kartki 

świąteczne oraz skosztować tradycyjnych 

wigilijnych i świątecznych potraw 

i smakołyków kuchni polskiej i czeskiej 

przygotowanych przez polskich i czeskich 

uczestników Jarmarku.  
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Oprócz tego, w części artystycznej, 

można było posłuchać prezentacji przy 

mikrofonie  bożonarodzeniowych kolęd, 

pastorałek  i popisów tanecznych w 

wykonaniu dzieci i młodzieży z  Základní 

škola i  Mateřská škola z  Červená Voda, 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu, Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego z Domaszkowa, 

dzieci z Goworowa, zespołu „Schola”, Pana 

Arkadiusza Ruczaja i  grupy” Plus i minus”  

 Główna atrakcją Jarmarku była szopka 

betlejemska z żywymi zwierzętami i świętą 

rodziną. 

Przygotowaliśmy dodatkową 

atrakcje dla najmłodszych w postaci 

występu amatorskiego teatru ulicznego oraz 

edukacyjnego stanowiska o tematyce 

świątecznej oraz gier i zabaw 

z animatorami . Nie zabrakło również kolęd 

w wykonaniu wszystkich uczestników 

Jarmarku. 

Na zakończenie kiermaszu nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursów „Najładniejszy 

domek z piernika” i „Najładniejsza 

choinka”. Konkursy ogłoszone były z 

wyprzedzeniem, w dwóch kategoriach : 

pierwsza: rady sołeckie, stowarzyszenia z 

Polski i Czech, druga kategoria: Szkoły, 

domy dziecka, domy kultury z Polski i 

Czech. 

 

 

 

Nagrodzone prace w konkursie 

„Najładniejszy Domek z Piernik”: 

Kategoria I  dla rodzin: 

I miejsce – rodzina Kadys z Nowej wsi 

II miejsce – rodzina Jóźwiak z 

Domaszkowa 

III miejsce -  rodzina Kapitułka z Pisar 

Kategoria II – szkoły, domy dziecka, 

domy kultury, sołectwa,  

I miejsce- Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

II miejsce – Sołectwo Roztoki 

III miejsce – Gmina  Cervena  Voda  
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 Nagrodzone choinki  w konkursie 

„Najładniesza choinka” 

I kategoria  -szkoły, domy dziecka, domy 

kultury,  

I miejsce-  Samorządowe Przedszkole  w 

Międzylesiu 

II miejsce – Filia MGOK w Domaszkowie 

III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

z Domaszkowa 

II kategoria – sołectwa, stowarzyszenia 

I miejsce-   sołectwo Pisary 

II miejsce – sołectwo Roztoki 

IIII miejsca – sołectwo Potoczek  

Burmistrz Tomasz Korczak wręczył 

wszystkim uczestnikom dyplomy 

i nagrody, podziękował za tak wspaniałe 

prezentacje i złożył najserdeczniejsze 

życzenia świąteczne. Pozostali uczestnicy 

Jarmarku otrzymali okolicznościowe 

upominki. 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za liczną 

obecność. 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to 

czas, kiedy nikt nie powinien czuć się 

samotny. W gminie Międzylesie mieszka 

wiele osób, czasami starszych i samotnych, 

które te rodzinne święta spędzają samotnie 
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w czterech ścianach swojego mieszkania. 

Czasami są to osoby, które mają rodzinę tuż 

obok, ale jak to w rodzinie nie zawsze jest 

kolorowo,  a samotność może zagościć i u 

kogoś kto rodzinę posiada. Dlatego też 

wzorem lat ubiegłych właśnie dla Tych, 

którzy na nikogo liczyć nie mogą, którym 

może nikt życzeń składać nie będzie, o 

których wszyscy zapomnieli lub, o których 

nie ma już kto pamiętać dnia 17 grudnia 

2017r. o godzinie 13.30 odbyła się  „Wigilia 

dla samotnych”. 

 
Przybyłych gości tradycyjnie przywitał 

Burmistrz Miasta  i Gminy Międzylesie, a 

następnie dziekan ks. Jan Tracz rozpoczął 

modlitwę odczytaniem fragmentu Pisma 

św. Wspólnie odśpiewano kolędę,                          

a w tym czasie grupa harcerzy wniosła 

„światełko Betlejemskie”, po czym 

wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem 

życząc sobie lepszego jutra, spotkania się za 

rok w tym miejscu, zdrowia, pomyślności, 

pracy i ……. 

 

 Wspólnie spożywano potrawy 

przygotowane przez członkinie ZEiR, na 

stołach nie zabrakło tradycyjnego 

czerwonego barszczu i pierogów                    z 

kapustą  i grzybami,  smażonej ryby, śledzi, 

sałatki jarzynowej, kompotu z suszu, 

gołąbków z ryżem  i grzybami oraz kapusty 

z grochem jak również kapusty z grzybami 

(dziękujemy p.Zbyszku). Było ciasto, kawa  

i herbata.  

Uczestnicy przy zastawionych 

tradycyjnymi potrawami wigilijnymi 

stołach wysłuchali kolęd  i pastorałek                     

w wykonaniu zespołu „Międzylesianie”. 

 

 
 

Po raz pierwszy swoją wizytą 

zaszczyciła nas również redakcja gazety 

„Gość Świdnicki”, której relację ze 

spotkania można obejrzeć na stronie 

www.swidnica.gosc.pl 

W Wigilii uczestniczyli również 

burmistrz – T.Korczak, Przewodniczący 

RM – J.Marcinek  ks.dziekan – J.Tracz, , 

kierownik OPS – A.Łąk, przewodnicząca 

ZEiR – B.Faron, dyrektor MGOK – 

T.Sobierska.   

Wigilia została zorganizowana przez: 

- Związek Emerytów i Rencistów  

- Ośrodek Pomocy Społecznej              

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

- Parafię pw. Bożego Ciała  

- Urząd Miasta i Gminy  

w Międzylesiu.  

 

http://www.swidnica.gosc.pl/
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Dziękujemy sponsorom, bez udziału, 

których zorganizowanie Wigilii nie byłoby 

możliwe.  

Składamy serdeczne podziękowania dla: 

Pań i Panów ze Związku Emerytów i 

Rencistów 

Państwa Zbyszka i Beaty Chrapczyńskich 

Międzyleskim harcerzom  i zuchom. 

 
Dziękujemy wszystkim i za wszystko, i 

mamy nadzieję, że „Wigilia dla samotnych” 

w przyszłym roku odbędzie się 

przynajmniej w tym samym składzie.  

A tak przed Świętami warto rozejrzeć się, 

może i w naszym otoczeniu jest samotna 

osoba w starszym wieku, chora lub 

niedołężna. Zaprośmy ją na Wigilię albo na 

świąteczny obiad, albo odwiedźmy ją ze 

świątecznym stroikiem, upominkiem, 

kawałkiem ciasta czy wigilijnego karpia. To 

nieprawda, że starszemu człowiekowi jest 

wszystko jedno Czasami najmniejszy 

życzliwy gest, miłe słowo potrafią zdziałać 

wiele dobrego…….. 

 

Kierownik OPS – Agnieszka Łąk 

 

 

WSPÓLNE SZKOLENIE 

POLSKICH I CZESKICH 

STRAŻAKÓW 

W dniu 09.12.2017 r. w Deštné v Orlických 

horách  (Rep. Czeska) odbyło się wspólne 

zintegrowane szkolenie strażaków 

ochotników z jednostek uczestniczących w 

projekcie „Modernizacja wyposażenia i 

wzajemna pomoc w sytuacjach 

kryzysowych w górach Orlickich i 

Bystrzyckich” nr projektu 

CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899, 

realizacja ze środków EFRR w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska. 

 

W szkoleniu udział brały Jednostki OSP i 

SDH (OSP Domaszków, OSP Pławnica, 

SDH Orlické Záhoří, SDH Deštné v 

Orlických horách) 

 

 

 

8 grudnia 2017 r. Gmina Międzylesie 

podpisała umowę z Wojewodą 

Dolnośląskim na sfinansowanie w formie 

dotacji  zadania polegającego na 

wyposażeniu gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu. Zadanie ma 

na celu poprawę jakości i dostępności 

świadczeń opieki zdrowotnej.  Kwota 

dotacji to 4 502,00 zł. Dzięki dotacji 

gabinet zostanie wyposażony min.  w 

kozetkę, stolik zabiegowy, biurko oraz 

szafę kartoteczną, parawan, aparat do 

pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z 

kompletem mankietów dla dzieci i dla 

dorosłych, tablice Snellena do badania 

ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania 

widzenia barwnego, tablice- siatki 

centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne 

pomoce do wykonywania testów 
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przesiewowych i interpretacji wyników, 

środki do nadzorowanej grupowej 

profilaktyki próchnicy zębów oraz 

przenośną apteczkę pierwszej pomocy. 

DOSTALIŚMY NA TABLICE 

INTERAKTYWNE ! 

 

Gmina Międzylesie otrzymała 

dotację celową z przeznaczeniem na 

realizację Rządowego Programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica”. 

Łączna kwota zadania 36.847 zł,  dotacja 28 

000 zł, wkład własnym gminy 8.847 zł. 

Program ma na celu zakup dla szkół 

pomocy dydaktycznych, oraz niezbędnych 

do realizacji programów nauczania z 

wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych między innymi tablic 

interaktywnych, projektorów, zestawów 

nagłośnieniowych oraz monitorów 

dotykowych. 

Wsparciem zostaną objęte Samorządowe 

Szkoły Podstawowe w Międzylesiu i 

Domaszkowie. 

Z powyższych środków zostaną zakupione 

pomoce dydaktyczne: 

- tablica interaktywna z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym - 3 szt. 

- interaktywny monitor dotykowy - 2 szt. 

PRACOWNIA 

MATEMATYCZNO-CYFROWA                                                                            

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W 

MIĘDZYLESIU 

 

W związku z realizacją projektu pn. 

„Pracownia matematyczno-cyfrowa” – 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu 

poprzez poprawę stanu i wyposażenia 

infrastruktury naukowo-dydaktycznej w 

postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i 

pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 

2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura 

edukacyjna został zakupiony sprzęt 

cyfrowy oraz pomoce dydaktyczne 

ułatwiające nauczanie i uczenie się 

matematyki. W pracowni znajduje się wiele 

pomocy dydaktycznych przydatnych do 

prowadzenia lekcji. 

Pracownię wyposażono min. w 

nowe meble, stoliki i krzesła dla uczniów i 

nauczyciela, tablicę sucho ścieralną, tablicę 

multimedialną z oprogramowaniem do 

matematyki, projektor, wizualizer, 25 

laptopów uczniowskich oraz jeden 
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nauczycielski, urządzenie wielofunkcyjne 

Epson, oprogramowanie do nauczania 

matematyki, zestaw plansz ściennych 

obrazujący wybrane pojęcia z matematyki, 

zestawy figur przestrzennych, zestawy figur 

do nauki ułamków, zestaw  do 

wykonywania podstawowych pomiarów 

waga, temperatura, długość, magnetyczna 

oś liczbowa, przyrządy geometryczne 

pomagające w lepszym zrozumieniu 

matematyki. 

Z pracowni korzystają głównie 

nauczyciele matematyki wraz z uczniami 

klas 4 -7 szkoły podstawowej oraz klas 2-3 

gimnazjum. Zakupiony sprzęt i pomoce 

dydaktyczne pozwalają na uatrakcyjnienie 

lekcji matematyki, przybliżenie pojęć 

matematycznych i pokazanie ich 

praktycznego zastosowania w życiu 

codziennym.  Uczniowie korzystają z 

pomocy dydaktycznych zarówno w czasie 

lekcji jak i na zajęciach dodatkowych 

prowadzonych przez nauczycieli. 

ODWIEDZINY CZESKIEJ 

SZKOŁY… 

 

30.XI.2017 r. uczniowie klasy III 

gimnazjum z Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie pod opieką p. V. 

Skotnickiej- Jankowskiej i p. S. Kopcia 

odbyli wycieczkę zawodoznawczą do 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dolnej 

Lipce. 

Wzięli udział w warsztatowych zajęciach 

praktycznych razem z kolegami ze szkoły 

czeskiej. Po powrocie uczniowie 

gimnazjum stwierdzili, że bariera językowa 

nie utrudniła im kontaktów z kolegami z 

Czech. 

 

 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 

KONKURSU O 

BEZPIECZEŃSTWIE NA WSI 

W finałach wojewódzkich  konkursu  

„KRUSNAL- bezpieczniak”, który odbył 

się  7 grudnia w Wałbrzychu, wzięło udział 

40. uczniów finalistów regionalnych  z 20. 

szkół całego województwa dolnośląskiego.  

Uczniowie  z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu  znaleźli się w 

czołówce miejsc nagrodzonych  i tak 

gratulujemy Karolinie Gałuszce, która 

uzyskała 4 miejsce  i Jakubowi 

Wojtysiakowi  za 6 miejsce.  
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WARSZTATY Z „AKADEMIĄ 

WYOBRAŹNI” 

21 listopada b.r. uczniowie klas 

trzecich naszego Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Domaszkowie mieli 

możliwość uczestniczenia w Warsztatach 

Teatru Papierowego. Warsztaty te 

przygotowali i przeprowadzili Panowie 

reprezentujący „Akademię Wyobraźni” z 

Lądka Zdroju. Po opowiedzeniu dzieciom 

ciekawej legendy związanej z 

Domaszkowem, uczestnicy warsztatów 

przystąpili do bardzo inspirującej pracy. 

Najpierw szkicowali, a następnie 

wykonywali postacie, o których usłyszeli w 

opowieści, a także malowali krajobraz 

Domaszkowa i kowalową kuźnię. To była 

niezwykła lekcja wyobraźni związana z 

tworzeniem uroczych marionetek: dobrego 

kowala Marcina, bogatego, ale złego Bartka 

(imiona wymyślone przez dzieci), diabłów, 

lucyfera na koniu i mieszkańców 

Domaszkowa. Po przygotowaniu 

potrzebnych teatralnych akcesoriów dzieci 

przeniosły się w świat baśniowej opowieści. 

Wykorzystując swoje marionetki 

przedstawiały z wielkimi emocjami i 

zaangażowaniem spotkania i dialogi 

różnych osób – dobrych i złych, a 

nawet…samych diabłów. To był 

fantastyczny czas na niecodzienną zabawę i 

naukę. Wszyscy byliśmy zachwyceni 

występami trzecioklasistów oraz mądrze i 

interesująco prowadzonymi przez nich 

dialogami. 

 

Dziękujemy Pani dyrektor za 

zorganizowanie dzieciom papierowych 

warsztatów, a Panom Piotrowi i Pawłowi za 

spędzony z nami czas i wspaniałą atmosferę 

„domowego teatrzyku”, podczas której 

trzecioklasiści stworzyli interesującą, 

bogatszą i bardziej uszczegółowioną 

lokalną legendę o dobrym kowalu Marcinie, 

złym zbóju Bartku i ognistym koniu. Mamy 

nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 

efekty pracy dzieci  zostaną 

zaprezentowane kolegom i koleżankom z 

klasy I i II, a może i szerszemu gronu… 
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Z WIZYTĄ W MUZEUM ZIEMI 

KŁODZKIEJ… 

 

     23 listopada br. uczniowie z klas: I i IIIb 

naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w 

niezwykłej lekcji muzealnej. Odbyła się ona  

w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. 

Dla większości dzieci był to pierwszy w ich 

życiu pobyt w tego typu instytucji kultury, 

umożliwiający im obcowanie z 

prawdziwymi dziełami sztuki.  

 

     W muzeum maluchy zostały przywitane 

przez dwie tajemnicze wróżki.  

Zaczarowały one Dzieci, nadając im 

wygląd Skrzatów i zaprosiły w niezwykłą 

podróż podziemnymi labiryntami. 

Następnie Skrzaty otrzymały zadanie, by 

podczas zwiedzania tajemniczych 

muzealnych komnat, znaleźć dla siebie po 

jednym obrazku z namalowaną miniaturą 

jakiegoś eksponatu. Teraz kolejnym 

zadaniem było odnalezienie na terenie 

muzeum  wszystkich eksponatów w ich 

rzeczywistym rozmiarze. Skrzaty więc 

musiały bacznie wszystko obserwować. 

Dzięki tym niezwykłym poszukiwaniom, w 

zabawowej i bardzo przystępnej formie 

miały możliwość poznać muzeum i jego 

zbiory. Jako wychowawczynie byłyśmy 

dumne z naszych wychowanków, że 

potrafili udzielać prawidłowych 

odpowiedzi na zadawane przez wróżki 

pytania, oraz wykazywali się niezwykłą 

spostrzegawczością w odnajdywaniu 

ukrytych eksponatów. Dynamiczne i 

różnorodne przygotowane dla dzieci 

zadania dawały im możliwość dużej 

aktywności i przynosiły wiele radości.  

     Na zakończenie wszyscy zachwycali się 

bardzo ciekawą kolekcją wyrobów z 

artystycznego szkła, mających ciekawe 

kształty, formy i kolory. A potem jeszcze 

wielka różnorodność zegarów, wśród 

których zakukała dla nas kukułka… Z 

dużym zaciekawieniem dzieci oglądały 

stary gramofon z winylową płytą, z której 

zabrzmiała starodawna melodia.  

     Nasza muzealna przygoda zakończyła 

się odczarowaniem Skrzatów. Nie wszyscy 

chcieli się dać z powrotem odczarować w 

„Zwykłe Dzieci”. Rola beztroskich 

Skrzatów przypadła niektórym do gustu  

Jednak konieczność powrotu do 

rzeczywistości kazała pożegnać miłe panie 

wróżki, opuścić gmach muzeum i udać się 

w drogę powrotną do domu. 

     Dzięki tej niecodziennej lekcji 

muzealnej dzieci zdobyły dużo 

wiadomości, oraz poznały tajniki muzeum z 

jego bogatymi zbiorami. Zapewne odbyta 

wycieczka dostarczyła im wiele 

niezapomnianych wrażeń. 
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WYJAZD 

 NA PRZEDSTAWIENIE 

TEATRALNE 

 
 

   24.11.2017 r. wszystkie dzieci z naszego 

przedszkola   z Domaszkowa wraz z 

paniami pojechały na przedstawienie 

teatralne pt. "Roszpunka".  

Przedszkolaki poznały historię pięknej 

dziewczyny o długich włosach, zamkniętej 

w wieży przez złą czarownicę. Dla 

niektórych był to pierwszy kontakt z 

aktorami. Dzieci uległy urokowi sceny i z 

zaciekawieniem śledziły losy bohaterów. 

Po przedstawieniu dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w warsztatach i rozmowy z 

aktorami. Zobaczyły też, że pod maskami 

kryją się zwykli ludzie i czarownica 

przestała być już "taka straszna". Na koniec 

wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. 

 

DZIEŃ WOLONTARIUSZA 

 

5.grudnia 2017 roku w naszej szkole 

obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza. Z tej okazji uczniowie 

wszystkich klas przygotowali plakaty 

promujące ideę wolontariatu. To doskonały 

wstęp do akcji charytatywnej, w której 

bierze udział cała społeczność szkolna. 

Samorząd Uczniowski do końca grudnia 

prowadzi zbiórkę na rzecz zwierząt, które są 

pod opieką Straży dla Zwierząt. Zbieramy 

karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, 

ręczniki, koce, miski, poidełka, smycze, 

kagańce, środki na kleszcze i pchły, 

szampony dla zwierząt, kuwety, żwirki, 

płyny dezynfekcyjne do podłogi i boksów, 

rękawiczki jednorazowe. 

RATUJEMY POLSKIE 

CMENTARZE NA UKRAINIE 

 

 Po raz kolejny młodzież z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu zorganizowała kwestę na rzecz 

akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od 

Zapomnienia”. Kwestowano przez trzy dni 

na cmentarzu w Międzylesiu oraz w szkole. 

Zebrano 1071 złotych. Pieniądze przesłane 

zostały na konto organizatorów akcji i będą 

przeznaczone na wakacyjny wyjazd 

młodzieży na Ukrainę w celu 

porządkowania znajdujących się tam 

polskich nekropolii.   W tym roku, 

w VIII edycji wzięło udział 1200 

wolontariuszy z Dolnego Śląska. Całość 

przedsięwzięcia , jest finansowana ze 

składek zebranych podczas kwest: jesiennej 

na cmentarzach i wiosennej pod kościołami. 
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Grupa z Międzylesia będzie kontynuowała 

prace renowacyjne na cmentarzu w 

Kołomyi, w obwodzie iwanofrankowskim. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy 

wrzucili drobny datek do puszek 

wolontariuszy. Dziękujemy również za 

znicze, które przynieśli uczniowie naszej 

szkoły i podarowali właściciele 

miejscowych sklepów. 

 

 To dzięki waszej hojności, nasz 

wyjazd stanie się możliwy, a mogiły i 

pomniki na Wschodzie odzyskają dawny 

blask. 

III KONKURS JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO                            

“ZDOLNY ŚLĄZACZEK” 

2017/2018 

 

11 grudnia 2017 roku w naszej szkole, 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu, odbył się etap powiatowy 

“zDolnego Ślązaczka” z języka 

angielskiego. Przyjechali do nas uczniowie 

z całego powiatu kłodzkiego wyłonieni w 

etapach szkolnych. Gościliśmy najlepszych 

ze szkół podstawowych ze Ścinawki 

Średniej, Włodowic, Kłodzka, Nowej 

Rudy, Bożkowa, Radkowa i Jugowa. 

Konkurs, jak co roku, był bardzo 

trudny. Uczestnicy, oprócz wiedzy z 

zakresu gramatyki i szerokiego słownictwa, 

musieli pochwalić się dużą wiedzą na temat 

kultury i sztuki krajów anglojęzycznych. 

Czekamy teraz na wyniki konkursu i 

trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę. 

 

III MIĘDZYGMINNY 

KONKURS                                                                

,,MIKOŁAJ NARZEKA-

UZALEŻNIENIA WROGIEM 

CZŁOWIEKA” 

 

 11.12.2017 r. w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Międzylesiu odbył 

się III Międzygminny Konkurs ,,Mikołaj 

narzeka-uzależnienia wrogiem człowieka”.  

Organizatorem konkursu była szkoła w 

Międzylesiu, która zaprosiła do udziału 

trzyosobowe zespoły z okolicznych szkół: z 

Domaszkowa, Bystrzycy Kłodzkiej, 

Pławnicy, Starego Waliszowa i Długopola 

Dolnego. Konkurs przygotowały Barbara 

Lewandowska, Justyna Wyderska, Karolina 

Lewandowska-Czech. Wstępem do 
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konkursu  był występ koła polonistycznego 

,,W sieci”, który miał uświadomić, jakie są 

konsekwencje uzależnień. Później drużyny 

miały za zadanie przygotować grę 

planszową z wykorzystaniem zagadnień 

dotyczących współczesnych uzależnień. 

Uczniowie wykazali się kreatywnością i 

ogromną wiedzą, za co zostali wyróżnieni i 

nagrodzeni. Konkurs przebiegł w miłej 

atmosferze. Mamy nadzieję, że zaowocuje 

to dalszą współpracą między szkołami, a 

przede wszystkim świadomością zagrożeń 

wynikających z nałogów.  

SPOTKANIE  Z  TEATREM 
 

    W sobotę, 9 grudnia, uczniowie klas 

trzecich wraz z wychowawczyniami i 

przedstawicielami rodziców, udali się 

autokarem do Wrocławskiego Teatru Lalek 

na baśniowe widowisko pt. „ PIEKŁO – 

NIEBO”.’ 

 

    Ten niezwykły spektakl o miłości i 

przemianach, które musimy akceptować, by 

żyć pełnią życia, kazał nam zastanowić się 

nad wieloma niełatwymi pytaniami: „ 

Dlaczego na świecie są  wojny?”, „ I chore 

dzieci?”, „ I dlaczego umierają ludzie?”… 

    Są na tym świecie rzeczy, na które nie 

mamy wpływu. Są tajemnice, których 

rozwiązania nie znamy. Są wreszcie 

zmiany, które musimy zaakceptować... 

 „Piekło-niebo” w błyskotliwy sposób 

oswaja dzieci ze śmiercią, pomagając im 

pogodzić się z odejściem najbliższych. 

    Na scenie działo się ogromnie dużo, a 

wiele nagłych zwrotów akcji sprawiało, że 

był czas zarówno na radość i śmiech, ale też 

na milczenie, zadumę, a nawet na 

wzruszenie i łzy. 

 
    Bardzo czytelne przesłanie sztuki, 

znakomita gra aktorów, świetna scenografia 

i choreografia, dużo efektów specjalnych 

sprawiło, że sobotnie spotkanie z tym 

niezwykłym wydarzeniem kulturalnym, 

które dane nam było obejrzeć i przeżyć 

pobudziły głębokie uczucia i refleksje. 

Kolejna porcja doświadczeń na długo 

pozostanie w naszej pamięci w miłych 

wspomnieniach.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

PLUSZOWEGO MISIA” 

 W dniach 27 i 28 XI 2017 r. już po 

raz dziewiąty, obchodzono  

w Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu „Święto Pluszowego Misia”. 

W imprezie uczestniczyły dzieci z klasy 

„0”, kl. I a, b szkoły podstawowej w 

Międzylesiu oraz 2 grupy przedszkolaków 

(„Wilczki” i „Delfinki”). W ramach zajęć 

edukacyjnych dzieci poznały historię 

powstania pluszowego misia, zapoznały się 

z postaciami słynnych filmowych misiów, 

wysłuchały piosenek o misiach, poznały 
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zwyczaje niedźwiedzi, nauczyły się 

wierszyka Jana Brzechwy „Niedźwiedź”, 

obejrzały wystawę misiów, wystawkę zdjęć 

uczniów z kl. I a, b ze swoimi misiami oraz  

prace plastyczne „Mój miś”, bawiły się w 

zabawy ruchowe związane z misiami: 

„Stary niedźwiedź mocno śpi” „Misie 

dwa”, „Misie szare” i „Wyliczankę  

Kubusia Puchatka”. Uczestnicy obejrzeli 

też inscenizację wiersza „Na fotelu siedzi 

miś” w wykonaniu uczniów kl. I a pod 

kierunkiem wychowawczyni Lucyny 

Zielińskiej.Wszyscy świetnie się bawili, 

zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z misiami, 

a przedszkolaki otrzymały małe „co nieco”. 

 Na zakończenie imprezy uczestnicy 

otrzymali Dyplomy dla Przyjaciela 

Pluszowego Misia za udział we wspólnej 

zabawie, misiowe kolorowanki oraz 

plakietki z misiem.  

Imprezę przygotowała Maria 

Wikiera. 

 

SPOTKANIE Z 

PODRÓŻNIKIEM 

 

 „Japonia to jedyny w swoim rodzaju 

kraj, gdzie tradycja i nowoczesność tworzą 

wspólną całość. Kraj kwitnących wiśni, 

kapsułkowych hoteli, buddyjskich 

mnichów i niezwykłej ceremonii picia 

herbaty. Zobaczyć tu można urzędnika 

kłaniającego się nisko klientowi podczas 

rozmowy przez telefon komórkowy i zjeść 

lody o smaku zielonej herbaty czy fasoli. 

Japończycy żyją w ogromnym tempie, ale 

nadal znajdują czas na kontemplację czy 

zapalenie kadzidełka dla zmarłych.”

 Podróżnik opowiedział uczniom o 

japońskiej szkole. Zaprezentował 

tradycyjny dom japoński oraz opowiedział 

dużo ciekawych i niezwykłych dla 

Europejczyka informacji i spostrzeżeń z 

kraju kwitnącej wiśni. Opowieść ubarwiona 

była prezentacją kimon, przyrządów do 

pisania i wielu ciekawych pamiątek. 

 

JUBILEUSZOWY XV 

FESTIWAL NAUKI                                                                

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

MIĘDZYLESIU 

        8 grudnia 2017 roku w Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu  odbył się 

jubileuszowy - XV Festiwal Nauki. Impreza 

ta została zorganizowana przez uczniów 

skupionych w  Klubie  Młodego Odkrywcy, 

który ściśle współpracuje z Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie. Z tego też powodu 

mieliśmy niebywałą okazję, by gościć 

wystawę interaktywną Naukobus z 

Warszawy. Wraz z animatorami 

obsługującymi wystawę przybyli 

koordynatorzy projektu: pani Zuzanna 

Michalska i pani  Magdalena Borkowska z 

Centrum Nauki Kopernik. W 

przeprowadzenie różnorodnych pokazów i 

eksperymentów włączyli się pracownicy 

naukowi - pani dr hab. inż. Elżbieta 

Wojaczyńska z Politechniki Wrocławskiej i 

pan dr hab. Jacek Wojczyński z 

Uniwersytetu Wrocławskiego,  oraz 

przedstawiciele fundacji  Młody Inżynier z 

Wrocławia, Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego, pracownicy Nadleśnictwa 



INFORMATOR GRUDZIEŃ 2017 

Międzylesie  i  członkowie OSP z 

Międzylesia. Nieocenioną rolę  odegrali 

uczniowie – klubowicze, którzy 

przygotowali wiele różnorodnych 

doświadczeń i pokazów, wzbudzając 

zainteresowanie odwiedzających Festiwal. 

         Podczas tej imprezy odwiedzili nas 

uczniowie zaprzyjaźnionych szkół                         

z Domaszkowa, Kłodzka, Wilkanowa, 

Tułowic, absolwenci naszej szkoły, 

samorządowcy, przedstawiciele zakładów 

pracy,  przedstawiciele rady rodziców, pan 

dyrektor Banku Zachodniego z Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

Finansowo naszą imprezę 

wspomogła gmina Międzylesie oraz 

Fundacja Ambitnej Młodzieży Banku 

Zachodniego, za co składamy serdeczne 

podziękowania. Nad całością imprezy 

czuwali organizatorzy: Janina Karwowska i 

Władysław Broszko. 

 

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, 

ŻE W RAMACH 

,,MIĘDZYLESKIEGO 

JARMARKU 

BOŻONARODZENIOWEGO" 

NASZA SZKOŁA Z  

MIĘDZYLESIA ZAJĘŁA 

PIERWSZE MIEJSCE W 

,,KONKURSIE NA 

NAJŁADNIEJSZY DOMEK Z 

PIERNIKA". 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA 

 

Miękki, puchaty i taki z łatką. Dnia  

25 listopada swoje święto obchodzi 

najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel 

dzieci i niezastąpiona przytulanka przy 

zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz 

nowocześniejszych i coraz bardziej 

atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie 
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przemija, bo “czy to jutro, czy to dziś, 

wszystkim jest potrzebny Miś!” 

Każdy posiada bądź posiadał własnego 

ulubionego misia pluszowego. Miś 

pluszowy nieodłącznie kojarzony jest  

z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele 

razy, pewnie, dla Was był kumplem  

do zabawy, kompanem podróży, 

przyjacielem, któremu można wszystko 

powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.  

Jak co roku nasze przedszkole dostało  

zaproszenie do Szkoły Podstawowej  

w Międzylesiu na zajęcia w Bibliotece. 

Dwie grupy przedszkolaków "Wilczki", 

"Delfinki" wybrały się - w towarzystwie 

swoich ulubionych misiów - posłuchać 

opowieści i wierszy, zapoznać się z 

najbardziej znanymi misiami na świecie. 

Zajęcia prowadziła pani bibliotekarka 

Maria Wikiera. Jak zwykle były wspaniałe.   

Urozmaicone piosenkami, zagadkami,  

krótką inscenizacją przygotowaną  przez 

uczniów kl. I pod kierownictwem pani 

Lucyny Zielińskiej.  Od pani bibliotekarki 

dzieci otrzymały małe misiowe "co nieco" i 

obrazki do kolorowania. Wszystkim bardzo 

się podobało. Na zakończenie zrobiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcie. Bardzo 

dziękujemy    

T.P. 

 

 

 

 
 

Wycieczka do Wrocławia 

- Rewia na Lodzie 

 

 22 listopada dwie grupy przedszkolne 

"Wilczki" i "Delfinki" były na wycieczce 

we Wrocławiu na Rewii na Lodzie.  Dzieci 

obejrzały wspaniałe przedstawienie pt. 

"Królowa Śniegu".  

Widowisko było piękne. Na uwagę 

zasługiwała bardzo ciekawa  choreografia 

pełna indywidualnych popisów i trudnych 

elementów jazdy figurowej na lodzie. Baśń 

była bardzo ciekawa. Odpowiednio dobrana 

sceneria i muzyka przenosiły nas w 

zaczarowany świat, czasami wyzwalały 

grozę, to znów napełniały 

radością.  Pomimo, iż przedstawienie 

trwało ponad godzinę, dzieci się nie 

nudziły. Pełne wrażeń wróciły do 

przedszkola, gdzie czekali już rodzice.  

T.P. 
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Teatrzyk "Pchła Krętaczka" 

 

Dnia 29 listopada gościł w naszym 

przedszkolu teatrzyk z Krakowa. 

Przedstawienie pt. „Pchła Krętaczka” było  

wesołe, pełne humoru i zwrotów akcji. 

Opowiadało o małej pchełce, która 

nieustannie kłamie i psoci wszystkim 

dookoła - próbuje przekonać Kotka, że jest 

groźna, opowiadając mu niestworzone 

rzeczy o lwach, panterach i lampartach, 

które niby hoduje. Słoniowi obiecuje 

małżeństwo, nie zamierzając dotrzymać 

słowa. Oszukuje Świnkę - kelnera w 

cukierni nie płacąc za zjedzone słodycze. 

Jej wybryki ukróca wreszcie sędzia – 

Piesek, który uświadamia niesfornej 

pchełce, że ta źle postępuje, nakłada na nią 

też zasłużoną karę. Skruszona pchełka 

obiecuje poprawę radząc jednocześnie 

dzieciom na widowni, by nie popełniały jej 

błędów i były zawsze wobec wszystkich 

miłe i szczere.  

Przedstawienie spodobało się 

przedszkolakom, które brały czynny udział 

w grze aktorskiej. Duża w tym zasługa 

aktorów Teatru Art.-Re, którzy zapraszali 

wychowanków na scenę i prowadzili z nimi 

ożywione pogawędki, pozwalając widzom 

chociaż na chwilę stać się aktorami.  

T.P. 

 
 

 
 

 

Człowiek orkiestra - audycja muzyczna 

w wykonaniu Wiesława Pyzalskiego 

 

1 grudnia wystąpił w przedszkolu pan 

Wiesław Pyzalski – „człowiek orkiestra", 

który zaprezentował dzieciom  

widowiskowy program  muzyczny. Artysta 

zademonstrował przedszkolakom  ciekawe 

instrumenty muzyczne jak: kazobo kazbie 

(instrument denty), dzwonki naciskane, 

bum –bum- rurki, pianino cyfrowe a także 

grzechotki, krowi dzwoneczek i dobrze 

znany dzieciom tamburyn. Pan Wiesław 

wykonał grając jednocześnie na 

wymienionych  instrumentach piosenki 

”Jestem sobie przedszkolaczek”, „Wesołe 

przedszkole”, „Kolorowe kredki”.  

Podczas tego niezwykłego spotkania 

młodzi melomani mieli również możliwość 

improwizacji rytmicznej na prostych 

instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych  do utworów muzyki 

filmowej z filmu „Kabaret”, „Skrzypek na 

dachu”. Dzieci miały możliwość  uczenia 

się właściwej postawy, skupienia uwagi w 

trakcie słuchania utworów muzyki 

poważnej: Nokturn op.9nr2 muz. F. 

Chopin, „Walc kwiatów” baletu „Dziadek 

do orzechów muz. P. Czjkowski. W trakcie 

słuchania piosenek „Dbaj o zęby”, „Uwaga! 
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czerwone światło” dzieci przypomniały 

sobie zasady związane z  przestrzeganiem 

higieny zdrowia i zasady zachowania się 

przy przejściu dla pieszych. 

Celem zajęć było uwrażliwienie na piękno 

polskiej poezji, muzyki nie tylko polskich 

kompozytorów. Dzieci pobudzone do 

aktywności z różnymi instrumentami 

muzycznymi tańczyły i śpiewały razem z 

Człowiekiem Orkiestrą. 

T.P. 

 

 

 

 

Festiwal Nauki 

Dnia 7 grudnia  grupy ,,Delfinki”  

i ,,Wilczki” wybrały się do szkoły  

w Międzylesiu na spotkanie  

z naukowcami, pracownikami Centrum 

Kopernika w Warszawie. Na początku 

pracownicy wyjaśnili działanie wszystkich 

przyrządów i eksponatów, następnie dzieci 

mogły osobiście eksperymentować, 

dotykać, sprawdzać. Przedszkolaki 

przekonały się, że są przewodnikami prądu, 

sprawdzały swoją spostrzegawczość i 

zręczność przy stanowisku z sygnałami 

świetlnymi i dźwiękowymi. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się miejsce , w 

którym dzieci układały drewniane klocki o 

różnym kształcie, patrząc przez okulary z 

odwróconym obrazem. Można było 

obserwować, co kryje w sobie obracający 

się kalejdoskop, jak zachowują się 

magnesy. Dzieci bardzo zadowolone 

wróciły do przedszkola . 

M.K. 

Andrzejki u „Delfinków” 

Dnia 30 listopada odbyło się spotkanie 

andrzejkowe w grupie ,,Delfinki”.  

By wprowadzić tajemniczy, magiczny 

nastrój przedszkolaki spotkały się w swojej 

sali pięknie przystrojonej późnym 

popołudniem. „Święty Andrzeju daj znać co 

się ze mną będzie dziać?, pod takim hasłem 

przebiegało spotkanie.  Były andrzejkowe 

wróżby: butelkowe koło fortuny, losowanie 

imion, zawodów, układanie butów, 

wyciąganie losów z magicznej czapki . 

Delfinki przygotowały 2 układy rytmiczne, 

które zaprezentowały rodzicom. Rodzice 

przygotowali poczęstunek i wspólnie z 

dziećmi uczestniczyli w zabawach i 

wróżbach.  Tradycją spotkań  grupy jest 

sesja zdjęciowa. Andrzejkowa foto budka 

cieszyła się wielkim zainteresowaniem. 

Czy wróżby się spełnią – przyszłość 

pokaże. Pewne jest to, że przyniosły 

dzieciom wiele radości, były okazją do 

wspólnej zabawy. 

M.K. 
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Mikołajki 

 

Dzień 6 grudnia, to dzień Św. Mikołaja. Jak 

co roku odwiedził także nasze przedszkole 

ze swoimi  pomocnikami. Długo 

oczekiwany gość wywołał uśmiech i 

zadowolenie na twarzach wszystkich 

dzieci. Każda grupa przedszkolaków 

czekała na Mikołaja w  swojej sali. 

Przedszkolaki powitały Mikołaja  

piosenkami. Oczywiście nie zabrakło dla 

Mikołaja mleka i ciasteczek  

Ten wspaniały gość obdarował wszystkie 

dzieci  pięknymi prezentami. Dzieci 

podziękowały za podarki piosenkami  

i tańcem.  

T.P. 

 

 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy 

Jak, co roku przedszkole uczestniczyło 

w gminnej uroczystości przedświątecznej  

,,Jarmark Bożonarodzeniowy”. Dwie grupy 

przedszkolne - ,,Wilczki’’  

i ,,Tygryski’’ przygotowały na tę okazje 

program artystyczny; piosenki i tańce. Rada 

Oddziałowa grupy „Tygryski” 
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i "Wilczki" wystawiła do sprzedaży ciasta 

i ciasteczka.   

W trakcie jarmarku nasze przedszkole 

miało swoje stoisko gastronomiczne, gdzie 

był sprzedawany pyszny barszczyk, pierogi 

ruskie a także z kapustą i grzybkami.  

Przystąpiliśmy także do konkursu na 

najładniejszą choinkę i zajęliśmy I miejsce. 

Do wykonania ozdób wykorzystaliśmy 

plastikowe butelki. 

T.P. 

 

 

Grupa „Tygryski” – co słychać? 

W bieżącym roku grupa "Tygryski" bardzo 

aktywnie uczestniczyła w Międzyleskim 

Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

Przedszkolaki wystąpiły na scenie  

z programem artystycznym śpiewając  

i tańcząc zimowo - świąteczne piosenki. 

Rodzice z grupy zaangażowali się również 

w pieczenie ciast i robienie stroików 

świątecznych, które sprzedawali na 

kiermaszu razem z pierniczkami 

ozdabianymi wspólnie na warsztatach. 

Zarobione pieniążki zostały w całej kwocie 

przeznaczone na grupę. 

Świąteczne warsztaty odbyły się 

kilka dni wcześniej i cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Dzieci  

z rodzicami i rodzeństwem, ozdabiały 

kolorowymi lukrami i posypkami, 

wcześniej upieczone pierniczki, a na koniec 

wszyscy degustowali pyszne, upieczone 

ciasteczka. Warsztaty były wspaniałą 

okazją by miło spędzić czas integrując się z 

grupą.  

J.S. i M.Sk. 

 

 

 

Pierwsza pomoc - warsztaty 

Dnia 8 grudnia 2017r. w Samorządowym 

Przedszkolu w Międzylesiu, w grupie 

"Wilczki" odbyły się zajęcia z udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni : 

panowie Grzegorz Rycombel i Stanisław 

Szura.   
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Podczas zajęć dzieci poznały procedury 

zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

życia, gdy osoby dorosłe są nieobecne. 

Największe emocje wśród przedszkolaków 

wzbudził pokaz czynności resuscytacji 

wykonany na fantomie. Po części  

teoretycznej nadszedł czas na praktykę. 

Dzieci pod okiem prowadzących 

samodzielnie wykazywały się znajomością 

udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyły 

układanie poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej oraz resuscytację na 

fantomach. Utrwalały numery alarmowe, 

jak również kolejność podejmowania 

działań podczas udzielania pomocy. 

Zajęcia w naszym przedszkolu były 

połączeniem zabawy z przekazaniem 

bardzo istotnej wiedzy, która może  

w przyszłości zaowocować uratowaniem 

życia. Udzielanie pierwszej pomocy jest 

naszym obowiązkiem i właśnie dlatego z tą 

tematyką należy oswajać  już od 

najmłodszych lat. 

T.P. 
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********************************** 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia  

Najpiękniejsze i najbardziej radosne. 

Z tej okazji, wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Międzylesie życzymy 

Świąt prawdziwie świątecznych,  

ciepłych w sercu, zimowych na 
zewnątrz, jaśniejących pierwszą 

gwiazdką.  

Odpoczynku od codziennego 
zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
oraz spełnienia  

w życiu osobistym i zawodowym  

 

DZIECI I PRACOWNICY 

Samorządowego Przedszkola  

w Międzylesiu  

 

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

 

15.01. – 28.01.2018 r. – ferie 

zimowe w woj. dolnośląskim 

 

MGOK OGŁASZA ZAPISY NA 

PÓŁKOLONIE W CZASIE 

FERII ZIMOWYCH OD 

15.01.2018 DO 26.01.2018,                                                          

DLA DZIECI W WIEKU 6-12 

LAT. 

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 

CODZIENNIE W MGOK 

MIĘDZYLESIE I W DOMU 

KULTURY W DOMASZKOWIE                                   

W GODZ OD 9.00 DO13.00 

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

SEDECZNIE ZAPRASZAMY NA 

KONCERT NOWOROCZNY 

ORKIESTRY DĘTEJ OSP 

MIĘDZYLESIE 

DNIA 30.12.2017 O GODZ 12.00 

NA RYNKU W MIĘDZYLESIU 

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

26. FINAŁ WOŚP W GMINIE 

MIĘDZYLESIE  

 
 

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na 26. 

Finał WOŚP do sali widowiskowej w 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu i w Domaszkowie. Jak co roku 

przygotowaliśmy dla Was szereg 

atrakcji.Od wczesnych godzin rannych 20 

Wolontariuszy będzie przemierzać ulice 

naszej Gminy  by zbierać pieniądze do 

orkiestrowych puszek. 

W programie artystyczne występy dzieci i 

młodzieży z gminy Międzylesie. Pomiędzy 

poszczególnymi występami będzie można 

skosztować pysznych domowych ciast, 
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upieczonych przez rodziców. Tradycją 

każdej edycji międzyleskiego Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

jest "licytacja" wyjątkowych przedmiotów 

przekazanych przez mieszkańców gminy 

Międzylesie. "Wylicytować" będzie można 

między innymi gadżety Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Na pewno każdy 

znajdzie coś dla siebie! 

Nie możemy już doczekać się 14 stycznia! 

Do zobaczenia! :) 

BIEG ULICZNY                                                                                                   

„POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ I 

UCZ SIĘ PIERWSZEJ 

POMOCY” 

 

To niezwykłe wydarzenie ma na celu 

popularyzację wiedzy na temat cukrzycy i 

nauki pierwszej pomocy, propagowanie 

zdrowego i aktywnego stylu życia i zbiórkę 

pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla 

kobiet w ciąży. Jednak przede wszystkim 

będzie to  po raz kolejny wyraz naszej 

solidarności z osobami chorymi na 

cukrzycę. Bieg „Policz się z Cukrzycą" 

będzie miał charakter happeningowy, 

rekreacyjny, w którym liczyć się będzie nie 

tyle wynik, co sam udział. Bieg 

organizowany jest w ramach 26. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Dystans biegu to około 3 km.  Bieg 

odbędzie się na rynku Międzylesia 14 

stycznia 2018 r. o godzinie 15.00. 

Zapraszamy wszystkich, niezależnie od 

wieku i doświadczenia sportowego. 

Współorganizatorem biegu jest MGOK i 

MLKS "Sudety" w Międzylesiu. 

27 MISTRZOSTWA ŚWIATA 

WPA FEDERATION - SIEDLCE 

2017 ZA NAMI. 

 

30 listopad - 1 grudzień ... Siedlce ... to 

właśnie miasto gościło licznie przybyłą 

międzynarodową ekipę siłaczy, która 

zjechała na mazowsze by rywalizować w 27 

Mistrzostwach Świata Federacji WPA w 

Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W zawodach 

tych wystartowała również czteroosobowa 

reprezentacja klubu sportowego 

"SUDETY" Międzylesie. Pierwszy dzień 

Mistrzostw przyniósł nam trzy złote medale 

: Złoty medal kategoria Masters 40-

44  Andrzej Juraszek ,Złoty medal w 

kategorii mundurowej do 90 kg Andrzej 

Juraszek. Złoty medal kategoria Masters 

50-54  Piotr Jurkiewicz  W drugim dniu 

Mistrzostw dokładamy kolejne trzy złote 

medale i brąz. Złoty medal w kategorii 

Masters 40-44 Krzysztof Halczyk. Złoty 

medal w kategorii Masters 45-49 Grzegorz 

Kantor. Złoty medal w kategorii 

Mundurowej do 140 kg Krzysztof Halczyk. 

Brązowy medal w kategorii Open 

Mundurowej Andrzej 

Juraszek. Podsumowując Mistrzostwa 

Świata kończymy z sześcioma złotymi 

medalami i jednym brązem. Tym samym 



INFORMATOR GRUDZIEŃ 2017 

kończymy międzynarodowy sezon startowy 

2018.  

„PRZYSPIESZONY” ŚW. 

MIKOŁAJ                                                                         

U MŁODYCH 

PINGPONGISTÓW… 

 

Dzień 6 grudnia zawsze budzi u 

dzieci zrozumiałe emocje. Wszak tego dnia 

spodziewać się mogą prezentów, które 

dostarczy im – saniami zaprzężonymi w 

dziarskie renifery, sam św. Mikołaj. W tym 

roku musiał ze względu na masę 

obowiązków swój przyjazd przyspieszyć i 

zapowiedział się na 3 grudnia.  

Czekając na powitanie 

wyczekiwanego gościa młodzi tenisiści 

stołowi rozegrali tego dnia Mikołajkowy 

Turniej Tenisa Stołowego, kolejny już na 

przestrzeni lat… A udział w nim wzięli : 

Oliwia Neter, Katarzyna Suława, Milena 

Furtak, Maja Afrykańska, Kornelia 

Kowal, Zofia Kyś, Amelka Bańkowska, 

Maja Śmiech, Jagoda Daum, Martyna 

Filińska, Krzysztof Sobota, Bartosz 

Bzowy, Dominik Sierechan, Tymoteusz 

Prekiel i Tobiasz Prekiel.  

Za zapał towarzyszący tenisowym 

zmaganiom czcigodny gość obdarował 

każdego z młodych zawodników solidną 

paczką słodyczy, a gorąco kibicujący 

burmistrz „dorzucił” jeszcze każdemu z 

graczy po czekoladzie (gorące 

podziękowania prezesa MLKS Sudety !).– 

Żeby po zjedzeniu słodkości pozostał jakiś 

ślad po rozgrywkach, do rąk zawodniczek i 

zawodników trafiły okolicznościowe 

dyplomy.  

Jak zwykle dopisali sponsorzy, 

którzy wzbogacili Sekcję Tenisa Stołowego 

w podstawowy sprzęt sportowy. Wiele 

podziękowań kierujemy więc na ręce 

Państwa Sierechanów za zakup 11. bardzo 

ładnych koszulek, Państwu Kysiom i 

Państwu Afrykańskim najserdeczniej 

dziękujemy za 2 kartony piłeczek.  

Na sam koniec zostawiliśmy 

podziękowania szczególne, kierowane do 

Etatowego Członka Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego Piotra Marchewki, którego 

pomoc dla Sekcji Tenisa Stołowego jest nie 

do przecenienia ! Nigdy jeszcze nie 

odmówił młodym tenisistom  wsparcia, czy 

to rzeczowego czy finansowego. To dzięki 

Niemu sekcja wzbogaciła się m. innymi o 

rakietki i pokrowce. Kierujemy do Pana 

moc najserdeczniejszych podziękowań ! 

ORLE GRAŁO W ŚCINAWCE… 

W niedzielę 26.11.2017r. dwie 

drużyny UKS "ORLE" Międzylesie 

uczestniczyły w turnieju zorganizowanym 

przez LKS TĘCZA Ścinawka Dolna. Do 

zawodów przystąpiło 9 drużyn 

podzielonych według kategorii wiekowych 

: 5 drużyn z roczników 2005-2007 i 4 

drużyny kategoria 2008 i młodsi. Był to 

nasz pierwszy turniej, na jaki pojechaliśmy 

w przerwie zimowej,   i – mamy nadzieję, 

że nie ostatni. 
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„MOJA DWUNASTKA” MA JUŻ 

5 LAT 

 

2 grudnia 2017 r. podczas naszej 

lokalnej imprezy marszowo-biegowej 

„Moja Dwunastka” organizowanej przez 

MLKS „Sudety” Międzylesie była okazja 

do poczwórnego świętowania. Tego dnia po 

pierwsze spotkaliśmy się, by wspólnie w 24 

osoby pomaszerować lub pobiegać przez 12 

minut na międzyleskim zmrożonym 

stadionie. Po drugie było to nasze 62. 

spotkanie. Po trzecie minęło nieco ponad 5 

lat od pierwszego marszobiegu. Zaś po 

czwarte świętowaliśmy Mikołajki, z której 

to okazji wszystkie uczestniczące w 

imprezie dzieci otrzymały paczki ze 

słodkościami, a wszyscy dorośli batoniki. 

Było także jubileuszowe ciasto upieczone 

przez p. Marię Zadorożną i herbata 

zaparzona przez Komandora „Mojej 

Dwunastki” p. Katarzynę Grzybowską-

Kania. A wszystko to w gościnnych 

progach międzyleskiego basenu. 

Bilans naszego pięciolecia 

uważamy za całkiem imponujący. To: 

190 osób, które przynajmniej raz wzięły 

udział w imprezie 

940 osób zapisanych na listach startowych 

1.187 wspólnie pokonanych kilometrów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami 

wielokrotnie i tym, którzy przybywają 

okazjonalnie, by razem z nami zaczerpnąć 

porcji ruchu dla zdrowia. 

Najbliższa okazja do 

pomaszerowania lub pobiegania już 

wkrótce. Tradycyjnie kolejny sezon „Mojej 

Dwunastki rozpoczynamy na międzyleskim 

rynku w dniu Wielkiego Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli 14 

stycznia 2018 roku o godz. 15.00.  Zapisy 

rozpoczynamy o 14.15. Serdecznie 

zapraszamy. 

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

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  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*08.01.2018*22.01.2018* 

POMOC BEZPŁATNA ! 
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