
 
 



 
ROZMOWA Z JERZYM MARCINKIEM                                                            

PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYLESIA 

Wiele sesji i lat w samorządzie za panem, a doświadczenie to w samorządzie 

szczególnie ważna zaleta. Może więc – na początek, porozmawiajmy o pańskich 

doświadczeniach  współpracy z radnymi... 

Twierdzę, że podejmując się jakiejkolwiek kierowniczej funkcji należy najpierw zdobyć 

doświadczenie w pracy jednostki, jaką się później kieruje. Doświadczenie takie zdobyłem w 

pierwszej swojej kadencji pełniąc funkcję radnego, członka zarządu i zastępcy burmistrza przy 

boku pana Feliksa Łukaszewicza. 

Od następnej kadencji (od 1998 r.) pełnię funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Sprawowanie tej funkcji tyle lat jest satysfakcjonujące, ale wymaga pełnej koncentracji na 

sprawach realizowanych przez gminę, dogłębnej współpracy z burmistrzem, ale też, co jest 

najważniejsze- osiąganie kompromisów z członkami rady. Rada Miejska w Międzylesiu składa 

się z radnych, którzy w części pełnią swą funkcję kolejną kadencję, a to znaczy, że są 

doświadczonymi samorządowcami. Znają swoje okręgi wyborcze i problemy nurtujące 

mieszkańców. Wiedzą jednak, że radny reprezentując swój okręg wyborczy reprezentuje całą 

gminę. Dlatego przy planowaniu budżetu i inwestycji należy wypracować kompromis do 

przyjęcia dla wszystkich. Należy podkreślić, że zaangażowanie wszystkich radnych w pracach 

rady, jak też w swoich okręgach wyborczych należy ocenić pozytywnie. Natomiast ważną rolą 

przewodniczącego jest to, by dyskusje i spory toczyły się merytorycznie a nie politycznie i 

dotyczyły spraw ważnych dla gminy. 

 

Wieloletnie prowadzenie sesji i  reprezentowanie gminy na różnych forach to dla 

pana wciąż satysfakcjonujący obowiązek ? 

 

Bycie przewodniczącym to wśród wielu innych obowiązków przygotowanie i 

prowadzenie sesji. W moim przypadku może ich być już około 200. Może to przynosić 

satysfakcję, ale i uczy pokory, gdyż każde takie wydarzenie jest inne i nie zawsze wszystko 

przebiega tak, jak się zaplanuje. Zdarzają się takie przypadki, których należy się wstydzić. 

Przewodniczący reprezentuje też radę na zewnątrz, jak i przed mieszkańcami. Jest to 

jednocześnie satysfakcjonujące, ale też odpowiedzialne. 

W tym wszystkim, o czym wcześniej mówiłem, bardzo dużą pomoc otrzymałem od 

zastępcy przewodniczącego pani Janiny Mokrej, której zaangażowanie i profesjonalizm bardzo 

cenię i za to wszystko serdecznie dziękuję. 

 

O jakich sukcesach rady miejskiej można mówić w kontekście prawie czterech 

ostatnich lat ? Co się udało ? 

 

 



 
Sukcesem tej rady jest to, że pomimo różnic zdań co do priorytetów poszczególnych 

członków rady, w większości udaje się dojść do porozumienia i podejmowania decyzji, 

które są istotne dla funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Z czego jest pan zadowolony jako radny i przewodniczący rady, a co pana niepokoi ? 

 

Zadowolony jestem z dotychczasowych osiągnięć gminy. Nie był to czas stracony. 

Wystarczy spojrzeć wokół siebie by zobaczyć to co się wokół zmieniło w ciągu tych lat. 

Cenię sobie bardzo współpracę z burmistrzem - panem Tomaszem Korczakiem, chociaż nie 

zawsze ze sobą się zgadzamy czy też mamy wspólne zdanie. Toczą się więc spory o 

priorytety czy metody osiągania celów, ale sztuka polega na wypracowaniu takiego 

kompromisu, który zadowoli wszystkie strony. 

Niepokoi mnie natomiast niespójność prawa. Co przyjdzie nowa ekipa, to ma nowe 

pomysły na funkcjonowanie samorządu. A to dodaje nowe zadania bez zabezpieczenia 

środków finansowych na ich realizację lub utrudnia się procedury pozyskiwania środków 

unijnych. Obecnie procedury przetargowe doprowadziły do tego, że potencjalni 

wykonawcy oferują ceny nieraz dwukrotnie przekraczające wyceny kosztorysowe. Wynika 

to z tego, że pozyskiwanie środków zewnętrznych trwa latami, a w tym czasie rosną ceny 

materiałów, usług budowlanych czy też robocizny. Jeżeli to się nie unormuje, to w całym 

kraju dojdzie do kryzysu w tym zakresie. 

 

I na koniec. Uchyli pan rąbka tajemnicy, gdy zapytam o nie tak odległą przyszłość 

wytrawnego samorządowca ? 

 

W moim wieku planowanie czegoś, co przekracza okres tygodnia jest jak wróżenie z fusów. 

Nie potrafię powiedzieć, co się wydarzy po upływie kadencji. 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 
 



 
W dniu 29 maja odbyła się 

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

 
 

W proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty uchwał : 

 

1/przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Międzylesie za rok 2017 

2/ustalenia szczegółowych  zasad 

ponoszenia odpłatności za udzielone 

schronienie  osobom i rodzinom tego 

pozbawionym 

3/zmiany regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla  

uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Międzylesie 

4/zmiany uchwały w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę 

Międzylesie, branych pod uwagę na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, 

określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów, oraz dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia 

5/zasad udzielenia i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze, oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom niewymienionym w art. 42 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

6/zaopiniowania podziału powiatu 

kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich numerów, granic oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

7/w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2018. 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy do zapoznania się z protokołem 

z jej przebiegu na stronie : 

www.miedzylesie.pl >BIP>Rada Miejska 

 

8 CZERWCA 2018 R. 

W RAMACH  OBCHODÓW 

XXIV DNI  MIĘDZYLESIA 

ODBYŁA SIĘ 

XLI UROCZYSTA SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 

w proponowanym porządku obrad 

znalazły się : 

 

1. Wręczenie nagrody za zajęcie I miejsca 

w „Turnieju Szachowym o Puchar 

Burmistrza” 

 
2. Wystąpienia okolicznościowe 

3. Wystąpienie Burmistrza Międzylesia 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 
4. Uhonorowanie godnością „Zasłużony 

dla Miasta i Gminy Międzylesie” 

wskazanych przez członków Kapituły 

Wyróżnienia: 

  Roman Boss 

 
Maria Kasperowicz 

 
Andrzej Fonfara 

 
Malgorzata Wolniaczyk 

 

Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy 

„Modrzewie” w Pisarach prowadzony przez 

panią Krystynę Samulewicz 

 

 
 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl 

> BIP > Rada Miejska, gdzie zapoznać się 

można z protokołem. 

 

 

DOKUMENTACJA 

TECHNICZNA NA ODBUDOWĘ                                       

DROGI POWIATOWEJ 

DOLNIK – PISARY ZLECONA 

W drugim półroczu br. zostanie 

wykonana dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na odbudowę drogi pomiędzy 

Dolnikiem a Pisarami na długości blisko 4 

km. Powiat kłodzki zlecił jej opracowanie 

projektantowi za kwotę ponad 70 tys. zł., 

którą sfinansuje wspólnie z gminą 

Międzylesie. 

Przygotowanie dokumentacji to 

pierwszy krok w kierunku realizacji 

inwestycji. Dzięki temu do końca roku 

http://www.miedzylesie.pl/


 
będziemy formalnie i technicznie gotowi do 

zadania, będziemy znali jego wartość i 

ujmiemy w projekcie budżetu na rok 2019. 

Zadanie, co istotne, zostanie zgłoszone do 

dofinansowania do Wojewody 

Dolnośląskiego do projektów związanych z 

usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

Jeśli w 2019 roku takie dofinansowanie 

otrzymamy, przystąpimy do wykonania 

odbudowy drogi – informuje Piotr 

Marchewka z Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego.  

Oprócz prowadzonych inwestycji na 

terenie gminy Międzylesie wykonywane są 

także bieżące remonty na drogach. W miarę 

posiadanych środków finansowych 

corocznie uzupełniane są nierówności, 

odnawiane jest oznakowanie pionowe, a 

także poziome.  

 

CZAS NA ODPOCZYNEK... 

 
21 czerwca 2018 r; w sali UMiG w 

Międzylesiu odbyła się IV sesja 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 

Międzylesie, która zakończyła III kadencję 

funkcjonowania Rady.  

 
 

Sesja była podsumowaniem działań 

podjętych przez młodzież w roku szkolnym 

2017/2018, w którym to zatwierdzono w 

ramach naboru do PAOW w 2018 r. 21 

wniosków projektowych o dofinansowanie 

inicjatyw szkolno-edukacyjnych. Dużym 

wydarzeniem była również dwudniowa 

wycieczka do Warszawy, gdzie członkowie 

Młodzieżowej Rady na czele z burmistrzem 

i opiekunami na zaproszenie Pani Poseł 

Moniki Wielichowskiej mogli zwiedzić 

siedziby Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej 

Polskiej. Zwieńczeniem pracy młodzieży 

była organizacja festynu charytatywnego 

przy Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu na rzecz dzieci z Zakładu 

Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach, 

z którego udało się zgromadzić na rzecz 

zakładu środki w wysokości 3. 277,19  zł.  

 
Całej Młodzieżowej Radzie oraz jej 

opiekunom dziękujemy za wzorową 

współpracę i życzymy udanego 

zasłużonego odpoczynku. 

 
  

FUNDUSZ SOŁECKI W NOWEJ 

WSI 

5 czerwca 

Mieszkańcy Nowej Wsi uroczyście przy 

kawie i ciastku, wraz z udziałem burmistrza 



 
świętowali pierwszy etap rozbudowy 

oświetlenia z Funduszu Sołeckiego. 

Gotowa jest dokumentacja, szafka 

energetyczna i zainstalowano pierwszą 

lampę. Ciąg dalszy nastąpi w kolejnych 

edycjach Funduszu Sołeckiego. 

 

DZIEŃ DZIECKA 

 W PISZKOWICACH 

6 czerwca w Piszkowicach odbyły się 

uroczystości z okazji Dnia Dziecka, na 

które zaproszono burmistrza Tomasza 

Korczaka, Aleksandrę Nalborczyk 

opiekunkę Rady Młodzieżowej z ramienia 

urzędu oraz Joannę Broszko 

przewodniczącą Rady Młodzieżowej i  

Karola Bilickiego zastępcę 

przewodniczącego Rady Młodzieżowej. 

 Dzieci przedstawily piękny program, a 

siostra dyrektor podziękowała Radzie 

Młodzieżowej i gminie Międzylesie za 

zaangażowanie na rzecz pomocy dla 

wychowanków Zakładu Leczniczo 

Opiekuńczego w Piszkowicach. 

 

 
 

 

TABLICA PAMIĘCI 

10 czerwca na kościele Jana Pawła II 

odsłonięto tablicę ku czci żołnierzom 

wyklętym, została odprawiona msza święta 

w asyście harcerzy i z udziałem 

kombatantów. Na uroczystość przybyli 

parlamentażyści. Uroczystość została 

zorganizowana z inicjatywy radnego 

Krzysztofa Rusinka i Klubu Gazety 

Polskiej. 

 

 
 

SPOTKANIE W KVASINACH 

15 czerwca w Kvasinach na terenie 

Republiki Czeskiej odbyło się spotkanie 

dziesięciu samorządów, z których najwięcej 

zatrudnionych jest pracowników z Polski w 

zakładach Skody. Na spotkaniu 

przedstawiono system organizacji pracy, 

zabezpieczeń socjalnych, następnie 

pokazano linie produkcyjne. Dyrekcja 

zakładu chciałaby zwrócić się z propozycją 

do samorządów  dotyczącą grantów dla 

gmin w których najwięcej osób pracuje w 

Skodzie.  

 



 
POSIEDZENIE KOMITETU RPO 

 

20 czerwca we Wrocławiu odbyło się 

posiedzenie Komitetu Monitorującego, w 

którym wziął udział burmistrz Tomasz 

Korczak. Najważniejszym tematem na 

posiedzeniu była informacja o założeniu 

dofinansowania.  I tak dla obszarów o 

dochodach większych jak średnia unijna 

finansowanie ma być na poziomie 40%, dla 

obszarów o dochodach w okolicach średniej 

unijnej 55%, zaś dla obszarów o dochodach 

mniejszych jak średnia unijna 70%. 

Kwalifikowany ma być VAT, premiowane 

będą kompletne dokumentacje. 

 

„NIE ZAPOMINAMY  2 ETAP” 

Gmina Międzylesie wraz z 

partnerem z Obec Bartoszovice w okresie 

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018  r. 

realizuje projekt pt.   

 

„NIE ZAPOMINAMY  2 ETAP” 

 

Gminy partnerskie za 

pośrednictwem projektu zwiększą 

wykorzystanie bogactwa kulturowego i 

historycznego w miejscowości Bartošovice 

v Orlických horách i gminie Międzylesie.   

 
Celem projektu jest rekonstrukcja 

głównej bramy wejściowej i fragmentu 

muru ogradzającego teren kościoła św. 

Marii Magdaleny w Bartošovicach, który 

wpisany jest na Centralną Listę Zabytków 

Kultury RCz, oraz rekonstrukcję fontanny 

w parku przed Urzędem Miasta i Gminy w 

Międzylesiu. 

 

 
 

Projekt  współfinansowany ze środków 

EFRR oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

 

 



 
XXIV DNI MIĘDZYLESIA  

ZA NAMI... 

 
 

Tegoroczne Dni Międzylesia obchodzone 

były po raz dwudziesty czwarty. 

Organizatorzy przygotowali moc atrakcji. 

Już w czwartek odbył się XVIII 

Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni 

Przygranicznej, który zgromadził mnóstwo 

osób na stadionie im. A. Skowrona w 

Międzylesiu. W piątek odbył się turniej 

piłki plażowej oraz uroczysta sesja podczas, 

której odsłonięto nową tablicę na obelisku 

w rynku, w godzinach wieczornych na polu 

biwakowym odbył się koncert zespołu 

“Centrala 57,” a o 21.00 w parku przed 

Urzędem została uruchomiona 

podświetlana fontanna. W sobotę, na 

deptaku przy basenie, zorganizowano III 

Międzyleski Dziecięcy Pchli Targ, na 

którym była okazja sprzedać, kupić bądź 

wymienić zabawki, gry, maskotki itp.  

 

W tym samym czasie na stadionie 

odbyły się biegi przełajowe dla dzieci i bieg 

główny “Parszywa Trzynastka.” Zaś fani 

dwóch kółek rywalizowali w zawodach 

rowerowych “IX Czasówka 2018” na trasie 

Międzylesie – Gniewoszów.  

 

 
 

Warto wspomnieć o rajdzie pieszym 

szlakiem Jana Pawła II, który prowadził 

Bogusław Stecki. W szkole na sali 

gimnastycznej toczył się turniej piłki 

siatkowej.  Mimo lejącego się z nieba żaru, 

muzycy Orkiestry Dętej OSP koncertowali   

na międzyleskim rynku.  

 

Tradycją dni naszego miasta stała 

się gra uliczna Perły Międzylesia. Tym 

razem uczniowie szkoły w Międzylesiu 

wraz z nauczycielami przygotowali 16 

proporczyków z atrakcjami Międzylesia.  

 

 
 

Przy Remizie OSP odbyło się także 

coroczne malowanie na asfalcie, gdzie 

najmłodsi mieszkańcy gminy narysowali 

kredą logo Międzylesia i herb strażacki. 

Autorzy najładniejszych prac zostali 

nagrodzenia a pozostali artyści otrzymali 

słodycze.  



 

 
 

Pierwszy raz podczas dni 

Międzylesia odbył się turniej piłki nożnej 

dzieci.  

 
O godz. 16.00 licznie 

zgromadzonych mieszkańców gminy 

i wszystkich przybyłych na pole biwakowe 

przywitał burmistrz MiG Międzylesie oraz 

dyrektor MGOK. Po gorącym przywitaniu 

rozpoczęło się XIV Grillowanie pod 

Trójmorskim Wierchem.  

 
 

W grillowaniu udział wzięło 10 

drużyn: Dolnik, Lesica, Międzylesie, Nowa 

Wieś, Pisary, Potoczek, ROD Tęcza, Koło 

Łowieckie Ostoja, Dom Dziecka z 

Domaszkowa, Bartoszowice-Czechy.  

Wszyscy zgłodniali mogli skorzystać 

z punktów grillowych i tam posilić się 

kaszanką, karczkiem, kiełbaskami, 

dziczyzną i innymi frykasami. Dochód 

uzyskany z grillowania został przekazany 

na wypoczynek letni dzieci z Domu 

Dziecka w Domaszkowie. 

  
W trakcie grillowania odbył się 

konkurs kulinarny “Specjał z grilla”. Do 

konkursu zgłosiło się 8 uczestników. 

Komisja konkursowa w składzie: Renata 

Tkaczyk, Małgorzata Puchalska, Marzena 

Olczak (nauczycielki zawodu z Kłodzkiej 

Szkoły Przedsiębiorczości) wyłoniła 

zwycięzców. I tak I miejsce zajął Dom 

Dziecka Domaszków, II miejsce sołectwo 

Międzylesie, III miejsce sołectwo Potoczek.  

W trakcie imprezy odbyły się także 

zawody strzeleckie i turniej we wbijaniu 

gwoździa. Zwycięzcy w turnieju 

strzeleckim o Puchar Burmistrza to: I 

miejsce Wojciech Płaziak, II miejsce – 

Grzegorz Ziental, III – miejsce Adam 

Opaliński.  

Zwycięzcy w mistrzostwach 

Międzylesia we wbijaniu gwoździa to: I 

miejsce-Zygmunt Stock, II miejsce – Józef 

Matła, III miejsce – Andrzej Ziental. 

Świętującym na polu biwakowym czas 

relaksu umilał zespól wokalny 

“Międzylesianie” i “Róża”.  



 
Gwiazdą tego wieczoru był zespół 

muzyczny “Sami.” Panowie przypomnieli 

swoje stare przeboje i zaprezentowali nowe 

utwory. Zgromadzona publiczność 

doskonale bawiła się a zespół pięknie grał, 

śpiewał i rozbawiał zgromadzonych.   

 
Po koncercie nie nastała cisza i 

ciemność, bowiem na niebie rozbłysły 

świetlne race. Pokaz tańczących po niebie 

ogników zachwycał swoim kształtem i 

magią. Jednak czar letniej nocy miał się 

dopiero rozpocząć. Od godz.23.00 przy 

muzyce mechanicznej miłośnicy tańca 

przystąpili do zabawy. W rytmie muzyki 

tanecznej bawiono się aż do świtu. 

W niedziele na stawach swoje 

umiejętności mogli sprawdzić wędkarze 

stając do zawodów o Puchar Burmistrza. 

Odbyły się także zawody wędkarskie dla 

najmłodszych. Najlepszych nagrodzono 

statuetkami, a pozostali uczestnicy 

otrzymali okolicznościowe medale. 

Z myślą o fanach dawnej motoryzacji 

Organizatorzy zaprosili na Dni Międzylesia 

właścicieli zabytkowych pojazdów 

motoryzacyjnych. Szerokie grono widzów 

miało możliwość zadania wielu pytań: Ile 

pali? Który rocznik? Ile kosztuje? Oprócz 

rozmowy, pokazu samochodów był czas 

także na wspólne zdjęcia. Od wczesnych 

godzin na polu biwakowym swoje stoiska 

ustawiali harcerze, strażacy, sala zabaw 

JAŚ, szkoła i przedszkole.  

 

Ogromnym zainteresowaniem 

cieszył się pokaz wozów strażackich, 

pojazdów policyjnych i samochodu straży 

granicznej. Ręce pełne roboty mieli też 

żołnierze z 22 Karpackiego Batalionu 

Piechoty Górskiej z Kłodzka przy parku 

linowym, który był oblegany przez dzieci.  

 

 

 

 

W tym dniu także strażacy-młodzicy 

przygotowali pokaz ratownictwa a dla 

najmłodszych tor przeszkód. Konkursy i 

zabawy prowadzili także harcerze. Na 

zgłodniałych biesiadników czekały stoiska 

z pysznym jedzeniem: grochówką, 



 
pierogami i plackiem po węgiersku i 

domowymi ciastami. Na scenie najmłodsi 

popisywali się swoimi umiejętnościami 

muzycznymi, wokalnymi, tanecznym i 

teatralnymi. Wystąpiły dzieci z przedszkola 

w Międzylesiu, uczniowie ze szkoły w 

Międzylesiu i ze szkoły w Domaszkowie. 

Swoje układy zaprezentowały formacje 

taneczne -“Plus-Minus” i “Akademia 

Ruchu.” Hitem tego dnia był koncert 

wokalny “Liber i Ina”. 

 

 Licznie zgromadzona publiczność 

mogła usłyszeć na żywo największe 

przeboje tego wykonawcy. Po koncercie był 

czas na autografy i wspólne zdjęcia.  Na 

koniec wystąpił Mnihu i tak się zakończyło 

święto miasta i gminy Międzylesie. Aby te 

dni były udane pracowało nad ich 

organizacją wiele osób, którym serdecznie 

dziękujemy.  

 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC  

W ZORGANIZOWANIU                                      

“DNI MIĘDZYLESIA” ! 

 

Składamy serdeczne podziękowania za 

wszelką pomoc i  wielkie zaangażowanie w 

organizację XXIV Dni Międzylesia 

instytucjom, organizacjom, 

stowarzyszeniom i wszystkim, których 

niestety nie sposób tu wymienić:  

-Bankowi Spółdzielczemu w Kłodzku 

-pracownikom MGOK-u ,ZUK-u, ZGKIM-

u, Urzędu Miasta i Gminy                                                                                          

-członkom  PZW Koło w Międzylesiu, 

MLKS Sudety Międzylesie, MTS 

Międzylesie, GOPR Międzygórze, 

Ogrodom Działkowym Tęcza, Kołu 

Łowieckiemu Ostoja,  Kłodzkiemu 

Klubowi Klasyków,  Orkiestrze Dętej OSP 

z Międzylesia  

 

a także : 

                                                                                                                                               

druhom z OSP Międzylesie, 

młodzieżówce OSP Międzylesie, OSP 

Goworów, OSP Roztoki ,OSP 

Domaszków, ZHP z Bystrzycy Kł.                                                                                                             

-sołectwom: Nowa Wieś, Międzylesie, 

Pisary , Lesica, Potoczek, Dolnik i  

starostwu z Bartoszowic                                                                                                                                  

-żołnierzom i funkcjonariuszom Piechoty 

Górskiej z Kłodzka, policji, straży 

granicznej, Państwowej SP z Bystrzycy 

Kł.                                                                                                                      

-uczniom, nauczycielom i pracownikom 

ze szkoły i przedszkola  w Międzylesiu, ze 

szkoły  i Domu Dziecka w Domaszkowie 

-paniom z grup tanecznych:  Akademia 

Ruchu z Goworowa, Plus-Minus 

-zespołom śpiewaczym: “Międzylesianie”, 

“Róża”                                                               

Dziękujemy serdecznie osobom 

prywatnym: 

za opiekę medyczną: Grzegorzowi 

Rycomblowi, 

za prowadzenie konkursów, turniejów, 

zabaw, i za wszelką pomoc : Renacie 

Tkaczyk, Małgorzacie Puchalskiej, 

Marzenie  Olczak, Zofii Jagiełło, 

Krzysztofowi Dudkowi, Mieczysławowi 

Majewskiemu, Adamowi Żabie, Piotrowi 

Weronowi, Bogusławowi  Steckiemu, 

Grażynie Wojtyle, Krzysztofowi Jaskowi, 

Michałowi Pietrasowi, Adamowi 



 
Polańskiemu i Jankowi Sadeckiemu, a za 

wspaniały pokaz sztucznych ogni 

Aleksandrowi Lipińskiemu 

Za przepiękne koncerty i wspaniałą zabawę 

z publicznością zespołom SAMI i Centrala 

57 oraz duetowi Liber i Ina. 

DZIĘKUJEMY ! 

 

SPOTKANIE W ZAMKU 

PROJEKT RÓWNAĆ SZANSE 

 

 

27 kwietnia 2018 roku odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez 

uczestników projektu „Równać szanse”. 

Spotkanie rozpoczęło się w zamku w 

Międzylesiu o godzinie 16:00. 

Zorganizowaliśmy spotkanie w celu 

zapoznania się z historią tkactwa w gminie 

Międzylesie oraz zdobycia wiedzy na temat 

technik tkania. 

         Na początku spotkania zaproszeni 

przez nas goście opowiadali o swoich 

przygodach z tkactwem. Potem odbyła się 

dyskusja na temat pracy w zakładach 

tkackich. 

W dalszej części spotkania 

przeprowadzaliśmy wywiad. 

Na końcu spotkania obejrzeliśmy 

przedmioty przeznaczone do tkania 

przyniesione przez naszych gości. Potem 

podziękowaliśmy naszym gościom i 

pożegnaliśmy ich. W trakcie spotkania były 

robione zdjęcia i filmy oraz był poczęstunek 

ciastem i napojami. 

         Dzięki temu spotkaniu poznaliśmy 

historię tkactwa na terenie naszej gminy, 

która na pewno nie była znana nam, 

organizatorom spotkania. To była 

nietypowa, ale na pewno bardzo 

interesująca lekcja historii. 

ODWIEDZINY 

 

 
 

23 maja 2018 roku premier RP 

Mateusz Morawiecki odwiedził Instytut 

Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III 

w Międzylesiu. Prezesowi Rady Ministrów 

towarzyszyli szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Michał Dworczyk oraz 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. 

Pierwszym punktem wizyty było spotkania 

dyrektora ZDIII Przemysława 

Czesnołowicza z premierem, na którym 

przedstawiono aktualną sytuację zakładu 

oraz plany rozwoju na najbliższe lata. 

Następnie premier udał się na halę 

produkcyjną, gdzie spotkał się z 



 
pracownikami oraz zobaczył jak wygląda 

proces produkcyjny.  

 

DZIEŃ RODZINY W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM                             

W DOMASZKOWIE 

 

Za nami kolejna wspaniała impreza, 

podczas której nasze dzieciaki, zarówno te 

młodsze jak i te starsze, wspólnie z 

rodzinami świętowały Dzień Rodziny. W 

tym roku pogoda znów dopisała, więc 

mogliśmy bawić się na placu zabaw przed 

naszym przedszkolem. Tegoroczna impreza 

upływała pod hasłem Kiedy śmieje się 

dziecko, śmieje się cały świat! I 

rzeczywiście tego czerwcowego dnia 

uśmiechy nie schodziły z twarzy żadnego 

uczestnika. Szczególnie cieszyli się licznie 

przybyli rodzice, dziadkowie, ciocie i 

wujkowie, mogąc podziwiać  kolorowe 

występy swoich pociech. Dzieci 

wyśpiewały najpiękniejsze życzenia dla 

mam i tatusiów.  

 
 

Między występami najmłodszych 

Rada Rodziców, Rada Sołecka, liczni 

sponsorzy częstowali wszystkich 

słodyczami, lodami, napojami oraz 

ulubionymi przez łasuchów frytkami i hot-

dogami. Radosna, piknikowa atmosfera 

udzieliła się też krążącemu po placu 

Spidermanowi . Wśród licznych  gier i 

zabaw nie zabrakło również atrakcji 

sportowych oraz  ulubionych dla dzieci 

dmuchanych zamków, do których ustawiały 

się kolejki  dłuższe niż po lody. Nastrój tego 

wspaniałego święta to zasługa wszystkich 

przyjaciół dzieci, w tym pracowników 

naszej szkoły i przedszkola, Rady 

Rodziców i Rady Sołeckiej, którym z 

Wielkim  Uśmiechem Bardzo Serdecznie 

DZIĘKUJEMY! 
 

NASZE DZIECI  NA 

FESTIWALU PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ 

 
    2 czerwca w Stroniu Śląskim, w muszli 

koncertowej odbył się XVII Powiatowy 

Festiwal Piosenki Przedszkolnej. 

W tym wydarzeniu wzięły udział 

dzieci z naszego przedszkola, w dwóch 

kategoriach wiekowych: 4-latki- Zofia 

Olszowy i 6-latki -Aleksandra Nicoś. Obie 

dziewczynki zaprezentowały  swoje 

umiejętności wokalne. Nagrodzone 

zostały  dyplomami i brawami.  

     Tego samego dnia na festiwalu 

wręczono również nagrody dla dzieci, które 



 
wzięły udział w konkursie plastycznym  pt. 

"Moje wymarzone wakacje" 

organizowanym przez Przedszkole 

Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu 

Śląskim. Jedna  z przedstawicielek grupy 5-

latków Zuzanna Ponulak otrzymała 

nagrodę. 

Serdecznie gratulujemy dzieciom, a 

organizatorom dziękujemy za zaproszenie. 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

KLAS I – III SAMORZĄDOWEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  

DOMASZKOWIE 

 

Od wielu lat uczniowie naszej 

szkoły biorą udział w różnorodnych 

turniejach, konkursach międzyszkolnych i 

międzygminnych. 

  W tym roku, po raz kolejny, 

uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 

uczestniczyli w konkursie matematycznym 

„Wiosenne liczenie”. Konkurs odbył się w 

Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Do rywalizacji przystąpiło 

ponad 100. najbardziej zdolnych 

matematycznie uczniów z okolicznych 

gmin. Rozwiązując zadania należało 

wykorzystać logiczne myślenie i wspaniale 

liczyć. Nasi uczniowie zajęli wspaniałe 

miejsca. 

z klas pierwszych: Filip Mendel zajął  3 

miejsce 

z klas trzecich: Antonina Makowska 

zajęła 4 miejsce 

Drugim konkursem, w którym 

uczniowie z klas 1-3 zajęli wysokie miejsca, 

był konkurs ortograficzny „Mistrz 

ortografii”, odbywający się w szkole 

Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

W konkursie wzięło udział około 80. 

uczniów. Poziom konkursu był wysoki. 

Uczniowie rozwiązywali różnego rodzaju 

krzyżówki i łamigłówki,  musieli więc 

oprócz znajomości zasad ortografii 

wykazać się umiejętnością logicznego 

myślenia. Tym bardziej cieszą wysokie 

osiągnięcia naszych uczniów. 

 
 

z klas pierwszych: Natalia Zemrzycka 

zajęła 1 miejsce a Zuzia Żakon zajęła 3 

miejsce 

z klas drugich: Dawid Jacak i Antoni 

Służały zajęli ex aequo 4 miejsce 

z klasy trzecich: Zuzia Świesiulska zajęła 

4 miejsce. 

 

16 maja na uroczystym wręczeniu 

nagród w Domu Kultury w Bystrzycy 

Kłodzkiej laureaci konkursów otrzymali 

dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim 

laureatom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

 

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE 

W MIĘDZYLESIU 

 

Dzień Matki i Ojca.  

Miesiąc maj to Dzień Matki. W naszym 

przedszkolu łączymy go razem z Dniem 

Ojca. Wszystkie grupy przedszkolaków 

przygotowały na tę okazję wspaniałe 



 
programy artystyczne: wiersze, piosenki, 

tańce, przedstawienia, quizy, zgadywanki. 

Nie zabrakło też wspaniałych prezentów 

zrobionych przez dzieci dla mam i tatusiów. 

A na koniec był słodki poczęstunek dla 

dzieci i rodziców.  

 

 
 

 
 

Pszczółki 

 

 
 

 

 

Jerzyki 

 

 
 

 
Wilczki 

 

W grupie ,,Delfinki” to coroczne święto 

miało miejsce w czwartek 24 maja 2018 r. 

Dzieci prezentowały talenty śpiewając 

piosenki oraz recytowały wiersze 

tematycznie związane ze świętem oraz 

humorystyczną scenkę pt. ,,Dwie mamy”. 

Na zakończenie przedstawiły improwizacje 

do piosenek o żabce i motylkach. Następnie 

dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie 

wykonane upominki – ,,słoiczek uczuć” dla 



 
mamusi  i słodki narzędziowy klucz dla 

tatusia.  

 

 
Delfinki 

 

Co słychać u “Pszczółek” ? 

Dla  “Pszczółek” wiosna to bardzo 

pracowity czas. Dzieci wraz z panią co 

chwilę pracują nad elementami kolejnego 

programu artystycznego. I tak dzieci 

wystąpiły 12.05.2018 – w festynie 

organizowanym przez Radę Młodzieżową 

w Międzylesiu w koncercie charytatywnym 

”Dzieci dzieciom”  oraz na “II Festynie 

rodzinnym” organizowanym 3.06.2018  

przez ludzi skupionych wokół Kościoła 

Parafialnego w Międzylesiu. Dochody z 

tych imprez zostały  przeznaczone na dzieci 

potrzebujące wsparcia. W tym miejscu 

podziękowania należą się rodzicom 

“Pszczółek”, ponieważ bez ich 

zaangażowania dzieci nie wsparły by obu 

tych imprez. Dziękujemy! 

 

Dzień Dziecka  

Dzień 1 czerwca to święto wszystkich 

dzieci. W tym roku zorganizowaliśmy 

wspaniałe zabawy dla dzieci. Każda grupa 

przedszkolna wybrała sobie kolor i w tym 

kolorze dzieci mały podkoszulki. Na 

początek jeszcze w sali przygotowaliśmy 

listy obecności.W ogrodzie przedszkolnym 

powitaliśmy się wyuczonymi okrzykami. 

Następnie każda grupa szukała swojego 

skarbu w wybranym kolorze (listki, 

chmurki, kwiatki, jabłuszka i słoneczka). W 

przerwie zabaw były pląsy przy muzyce. 

Przedszkolaki wspaniale bawiły się podczas 

toru przeszkód. W przerwie między 

licznymi atrakcjami przedszkolaki dostały 

słodycze i napoje. Następnie został 

rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy 

latawiec. Na zakończenie wspólnej zabawy 

odbyły się zawody w segregowaniu 

makaronu i malowanie twarzy. Wszyscy 

bawili się wspaniale. 

 
Wycieczka do Kralik 

Dwie grupy przedszkolne: “Tygryski” oraz 

“Delfinki” pojechały 6 czerwca do 

Przedszkola w Kralikach, gdzie wspólnie 

świętowaliśmy Dzień Dziecka. Na miejscu 

spotkało nas wiele atrakcji. Wizytę 

rozpoczęliśmy od pieszej wyprawy do 

Klasztoru na Górze Matki Bożej w 

Kralikach. Nie był to jednak zwykły spacer, 

a ścieżka edukacyjna – pełna zagadek, 

zadań i ćwiczeń. Dzieci poznawały nazwy 

roślin w obu językach, miały zadania 

ruchowe, wyszukiwały ukryte emblematy, 

zapamiętywały mijane obrazki oraz rzucały 

szyszkami do celu. Gdy dotarliśmy do 

Klasztoru czekały na nas niespodzianki: 

wspaniałe widoki oraz przepyszny piknik. 

Dzieci siedząc na kocach jadły pyszne 

babeczki i szaszłyki owocowe. Następnie 

wspólnie z dziećmi z Czech bawiliśmy się w 

zabawy ruchowe m.in. skakaliśmy przez 

dużą skakankę. Bardzo miło spędziliśmy 



 
czas, a dzieci miały kolejną okazję do 

integracji!  

 

 
Wycieczka do Wioski Indiańskiej 

Dnia 08.06.2018r. dzieci z grupy 

“Tygryski”, i “Delfinki” pojechały na 

wycieczkę do Srebrnej Góry do Wioski 

Indiańskiej. Celem wycieczki było 

zapoznanie dzieci z kulturą Indian oraz 

dostarczenie przedszkolakom radości 

podczas zabaw w Wiosce Indiańskiej. 

Dzieci zwiedziły muzeum indiańskie, 

strzelały z łuku, rzucały strzałą do celu, 

brały udział w torze przeszkód, na 

zakończenie była pyszna kiełbasa z ogniska 

oraz malowanie twarzy. Wyjazd do Wioski 

Indiańskiej przybliżył nam kulturę Indian, 

ale przede wszystkim okazał się świetnym 

sposobem spędzania dnia na świeżym 

powietrzu w gronie rówieśników. Dzieci 

wróciły bardzo zadowolone, a to 

najważniejsze. 

 
 

Dni Międzylesia 

10.06.2018 – “Dni Międzylesia”. Jeden z 

tych dni – niedziela należy całkowicie do 

dzieci czy tych dużych czy małych. W ten 

dzień wszyscy, którzy chcą się pokazać i 

pochwalić swoimi umiejętnościami 

przychodzą na pole namiotowe i 

przedstawiają swoje programy. Wśród nich 

nie może zabraknąć przedszkolaków. W 

tym roku swoje zdolności prezentowały 

cztery grupy przedszkolne: “Pszczółki”, 

“Jeżyki”, “Tygryski” i “Delfinki”. Dzieci 

poprzebierane w różnokolorowe stroje z 

ciekawym repertuarem, bogatym w 

wiersze, tańce i piosenki prezentowały się 

fantastycznie. Schodzących ze sceny 

małych artystów czekała jak zwykle słodka 

nagroda wynagradzająca stres i 

zdenerwowanie przed występem.  

Dziękujemy organizatorom.  

 
 

 

 



 
Pszczółki 

 
Delfinki 

 
Jeżyki 

 
Tygryski 

 

Przegląd taneczny  

Dnia 13 czerwca dzieci z naszego 

Przedszkola, przebrane w srebrne gwiazdy,  

brały udział w XIII Powiatowym 

Przeglądzie Dziecięcych Form Tanecznych 

organizowanym w Kłodzkim Centrum 

Kultury i Rekreacji. Przedszkolaki 

wspaniale zaprezentowały swój 

nowoczesny taniec, którego nauczyła ich 

Pani Ania Nowak z Laboratorium Tańca 

oraz miały okazję oglądać inne formy 

taneczne pozostałych przedszkolaków.  

 
 

 

 

NOWE PRACOWNIE 

 
 

 



 
 

 24.05.2018r. w budynku 

Samorządowej Szkoły Podstawowej przy 

ul. Międzyleskiej 33 w Domaszkowie 

odbyło się uroczyste otwarcie pracowni 

przyrodniczej i matematycznej, które 

zostały wyposażone w ramach projektu 

"Podniesienie kompetencji wśród uczniów               

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. 

Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Domaszkowie", 

współfinansowanego ze środków EFS w 

ramach RPO WD na lata 2014-2020. 

Wartość projektu 149 261,04 PLN.  

Otwarcia pracowni przyrodniczej dokonał 

Burmistrz Tomasz Korczak. Zasiadł on 

następnie w ławce szkolnej wspominając 

czasy własnej nauki w szkole. 

Otwarcia pracowni matematycznej 

dokonała Pani Monika Harasińska - 

specjalista do spraw oświaty w Gminie 

Międzylesie. Poświęcenia obu sal dokonał 

ksiądz Marek Mundziakiewicz.  

 

  Uczniowie podziękowali gościom 

za zaangażowanie w pozyskanie środków 

na wyposażenie pracowni, w których odtąd 

będą mogli zdobywać wiedzę posługując 

się najnowocześniejszym sprzętem.  

 

 

WYCIECZKA DO CENTRUM 

HISTORII "ZAJEZDNIA" WE 

WROCŁAWIU 
 

W dniu 13. czerwca 2018 roku uczniowie II 

i III klasy Samorządowego Gimnazjum nr 2 

w Domaszkowie wraz z opiekunami: p. 

dyrektor Alicją Jakubczak, p. Violettą 

Skotnicką, p. Elwirą Kuczwarą i p. 

Sebastianem Kopciem uczestniczyli w 

wycieczce do Centrum Historii 

"Zajezdnia". 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” wyszedł z 

inicjatywą do mieszkańców dolnośląskich 

gmin i zaoferował sfinansowanie podróży 

oraz darmowe zwiedzanie m. in. dla grup 

szkolnych. Wszystko po to, by szerzyć 

wiedzę o historii regionu. Uczniowie z 

Domaszkowa byli pierwszą  grupą, która 

skorzystała z projektu. Dla naszych 

gimnazjalistów była to nietypowa lekcja 

historii. Uczniowie zobaczyli wystawę pod 

tytułem "Wrocław 1945-2016”. Dlaczego 

to muzeum jest takie niezwykłe? 

 

W "Zajezdni" wielu instalacji można 

dotknąć lub przyjrzeć im się z bliska. Na 

wystawie uczniowie mogli zwiedzić klasę 

szkolną z oryginalnymi ławkami z okresu 

tuż po wojnie, sklep mięsny, dawny 

przystanek, pokój opozycjonisty, a nawet 

celę więzienną, oraz obejrzeć wiele 

ciekawych pamiątek należących do 

osobistości zasłużonych dla kultury, nauki i 

sportu. 

 

 
 

Gimnazjaliści  zapoznali się m.in. z historią 

pojednania polsko-niemieckiego i listu 

biskupów polskich, działalnością Radia 

Wolna Europa i epidemią czarnej ospy we 

Wrocławiu. Szczególne miejsce na 

wystawie zajmują losy „Solidarności” we 

Wrocławiu.  



 

 
 

W związku z tym, że nasza grupa uczniów 

była pierwszą zaproszoną do "Zajezdni" w 

ramach projektu, spotkaliśmy się z 

ogromnym zainteresowaniem mediów. O 

naszej wizycie informowało m.in.  Radio 

Wrocław, a obszerną relację można 

obejrzeć w "Faktach" TVP Wrocław z dnia 

13.06.2018 r. 

Serdecznie dziękujemy Centrum Historii 

"Zajezdnia" za zaproszenie, a Panu 

Juliuszowi Woźnemu za ciepłe przyjęcie i 

niezapomnianą lekcję historii. 

 

WYCIECZKA DO PARKU 

TRAMPOLIN WE 

WROCŁAWIU 

 

 

 W dniu 28 maja 2018 roku 

uczniowie klasy IV a wraz z opiekunami p. 

Elwirą Kuczwarą i p. Sebastianem Kopciem 

uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia.  

 

 

 

 

Celem naszej wyprawy był Park Trampolin, 

w którym na dzieci czekała moc atrakcji. 

Skoki na trampolinach, zjeżdzalnie, tory 

przeszkód – to wszystko było doskonałą 

okazją dla uczniów aby się "wyszaleć". 

Zabawa była wspaniała o czym świadczą 

zdjęcia z wyjazdu. Po szaleństwie w Parku 

Trampolin udaliśmy się na obiad do Galerii 

Dominikańskiej. Dodatkową atrakcją 

wyjazdu było zwiedzanie Wrocławia z 

okien tramwajów. Pogoda nam dopisała, 

chociaż było bardzo upalnie. Wszyscy 

wróciliśmy z naszej wycieczki w 

doskonałych humorach. 

PERŁY MIĘDZYLESIA IV W 

RAMACH OBCHODÓW                                    

DNI MIĘDZYLESIA 

 



 

 

9.06.2018 r. już po raz czwarty 

uczniowie z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu wraz z 

opiekunami, świętując Dni Międzylesia, 

wzięli udział w grze Perły Międzylesia. 

Tym razem przygotowali 16 proporczyków 

z perłami Międzylesia, czyli atrakcjami 

naszego miasta. Wykazali się przy tym 

talentem plastycznym i umiejętnością pracy 

w grupie. Efekty ich zmagań można będzie 

można podziwiać w Urzędzie Miasta, a 

później w naszej szkole. Dziękujemy 

uczniom za udział w Perłach Międzylesia. 

Zapraszamy do kolejnej edycji już za rok! 

 

WIZYTA W OSP DOMASZKÓW 

 

29.05.2018r. wszystkie dzieci z naszego 

przedszkola wraz z paniami udały się z 

wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Domaszkowie. Strażacy opowiedzieli nam 

o swojej pracy, a także przypomnieli 

podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz 

sposoby wzywania pomocy.  

Dzieci miały okazję obejrzeć sprzęt i 

samochody strażackie, w tym nowy nabytek 

naszej OSP- nowoczesny samochód 

ratowniczo- gaśniczy. Ponadto zwiedziły 

remizę i mogły polać wodę z prawdziwego 

strażackiego węża. Bardzo dziękujemy 

strażakom za zaproszenie oraz tak miłe i 

ciekawe zajęcia. 

 

STRAŻACY DZIECIOM 

W dniu 03.06.2018 Rada Sołecka 

wsi Goworów wraz ze strażakami z OSP 

Goworów przygotowali liczne atrakcje z 

okazji Dnia Dziecka . Malowanie twarzy, 

pieczenie kiełbasek, pokazy i pogadanki na 

temat bezpiecznego obchodzenia się z 

ogniem. Druhowie Bartek Lewandowski i 

Karol Okupski przeprowadzili pokaz jak 

palą się art. spożywcze /mąka, olej/ i  jak 

bezpiecznie można je ugasić. Oczywiście 

jeszcze jak corocznie przejazd wozem 

strażackim. 

 



 
MIĘDZYLESIE TKACTWEM 

STAŁO... 

06.2018 r. w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu odbyły się 

warsztaty tkackie prowadzone przez panie 

Anetę Odziemek i Teresę Pawłowską. 

Udział w warsztatach wzięła młodzież 

uczestnicząca w projekcie.”Przędziemy 

historię naszego miasta”. Uczestnicy 

warsztatów dowiedzieli się, co to jest 

krosno, osnowa, kim jest tkacz i dlaczego 

musi uważać przy tkaniu, aby nie stracić 

wątku. 

  

 

Na zajęciach uczestnicy własnoręcznie 

wykonywali miniaturę tkacką. Udział w 

tego rodzaju działalności praktycznej, 

wymagał skupienia uwagi, zaangażowania. 

Młodzież świetnie sobie poradziła z 

tkaniem miniaturowych tkanin. Uśmiech na 

twarzach był tego dowodem. Była to 

wspaniała lekcja edukacyjna. A oto relacja 

uczestnika warsztatów: 

(...)Na początku przeraziłem się, gdyż 

stwierdziłem, że nie dam rady. Jednak po 

chwili, kiedy pani pokazała mi jak tkać, 

nawet mi to wychodziło. Oprócz mnie tkali 

także nauczyciele oraz inni koledzy i 

koleżanki z projektu. Na sali panowało 

skupienie i spokój. Każdy z nas mógł 

stworzyć takie wzorki, jakie chciał. Czas 

płynął bardzo szybko. Na koniec wszyscy, 

którzy skończyli tkać zdjęli swoje dzieła. 

Kolega postanowił zrobić ze swojego wzoru 

bransoletkę.  Następnie podziękowaliśmy i 

pożegnaliśmy gości. Uważam, że tego typu 

warsztaty to świetna zabawa, ale też lekcja. 

Uczymy się nie tylko tkania, ale też 

cierpliwości, która była niezbędna do 

wykonania tego zadania. Bardzo podobały 

mi się warsztaty, wróciłem z nich 

zadowolony, bogatszy o nowe 

umiejętności.(...)  

WIZYTA PANI PIELĘGNIARKI 

 

Dzieci gościły w domaszkowskim 

przedszkolu panią pielęgniarkę Annę 

Jarek  z Ośrodka Zdrowia  w Domaszkowie. 

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej 

atmosferze i było pouczające dla małych 

słuchaczy. Nasz gość w ciekawy sposób 



 
przekazał dzieciom informacje na temat 

podstawowych zasad higieny i dbania o 

zdrowie.  

 
Dzieci w podziękowaniu wręczyły pani 

pielęgniarce upominek i zrobiły sobie 

pamiątkowe zdjęcia.  

Dziękujemy za miłe spotkanie!  

 

WYCIECZKA DO KAMIENNEJ 

GÓRY- PROJEKT RÓWNAĆ 

SZANSE 

W dniu 10.05.2018r. odbyła się 

wycieczka młodzieży z Samorządowej 

Szkoły Podstawowej do muzeum tkactwa w 

Kamiennej Górze .Chcieliśmy obejrzeć 

tamtejsze muzeum, konkretnie tę część 

kolekcji, którą to muzeum odziedziczyło 

jeszcze po pierwszym niemieckim 

kolekcjonerze. Na miejscu okazało się, że 

nie tylko to jest warte zobaczenia. Zbiory 

muzeum to nie tylko tkactwo, ale również 

meble śląskie, trochę malarstwa, rzeźb 

sakralnych. Oprowadzał nas bardzo miły 

przewodnik, po którym widać było pasję i 

szczere zainteresowanie regionem. 

Wystawy są stałe i okazjonalne, warte 

polecenia. 

 

 

Następnym etapem naszej 

wycieczki było Chełmsko Śląskie. Po 

przyjeździe do tej miejscowości pierwsze 

kroki skierowaliśmy do zespołu 

drewnianych, podcieniowych domów 

tkaczych tzw. „Dwunastu Apostołów” 

zbudowanych w 1717 r. przez cystersów z 

Krzeszowa dla tkaczy lnu. W jednym nich 

znajduje się Izba Tkacka Stowarzyszenia na 

Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego. 

Zapoznaliśmy się tam z dziejami tkactwa 

ludowego. Odwiedzając Chełmsko śląskie 

można odnieść wrażenie, że czas się tam 

zatrzymał. 

Relacja uczennicy biorącej udział w 

wycieczce: 

Dziesiątego maja odbyła się 

wycieczka do Kamiennej Góry- dawnego 



 
miejsca zamieszkania wielu krawców, 

gdzie obecnie znajduje się muzeum 

tkactwa. Grupa z Międzylesia wyruszyła o 

godzinie 7.00 spod szkoły, a podczas 

kilkugodzinnej jazdy młodzież 

nawiązywała ze sobą bliższe kontakty. Gdy 

autobus dotarł na miejsce uczestnicy 

wycieczki przeszli kilka przecznic, aby 

dostać się do muzeum. Na miejscu 

przewodnik opowiedział krótko historię 

Kamiennej Góry, a także pokazał 

wspaniałe, zabytkowe ubrania, obrazy oraz 

rzeźby. Nieco później zwiedzający mieli 

okazje spróbować swoich sił we 

włókiennictwie, ponieważ odbyły się 

warsztaty, gdzie wykorzystane były stare, 

służące do tego maszyny. Po skończonym 

zwiedzaniu nadszedł czas na wspólny 

posiłek, a następnie wycieczka przemieściła 

się do Chełmska Śląskiego, tam też 

znajdują się domki tkackie, o które dbają 

mieszkańcy. Powrót do Międzylesia 

nastąpił około godziny 18.00. Wszyscy 

uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu i z 

zaciekawieniem słuchali o historii dawnego 

zawodu ich przodków. 

 

GIMNAZJALIŚCI W DOLNEJ 

LIPCE... 

 
 

 23 kwietnia 2018r. 10 uczniów 

trzeciej klasy gimnazjum wzięło udział w 

dniu otwartym szkoły w Dolnej Lipce. 

Uczniowie zostali zaproszeni przez panią 

dyrektor tej szkoły. Uczniowie byli pod 

opieką pani dyrektor Alicji Jakubczak i pani 

pedagog Violetty Skotnickiej- Jankowskiej. 

Wszyscy zaproszeni goście mogli 

wziąć udział w warsztatach i pokazach: 

kowalstwo, mechanika pojazdów, jazda 

traktorem i samochodem. Mogli też 

podziwiać panoramę Kralik  z podnośnika 

ze Straży Pożarnej z Kralik.  

 
 

Wszyscy uczniowie wzięli udział w 

pikniku, na który przygotowano kiełbaski, 

napoje i lody. Piknik był podsumowaniem 

ciekawego spotkania. 

 

SZKOLNE SUKCESY  W 

POWIATOWYM WYMIARZE. 

 



 
      Nasza szkoła,  jak zwykle, ma się czym  

pochwalić. W kwietniu ogłoszony został 

powiatowy konkurs plastyczny pt. „ Moje 

Wambierzyce” z  okazji  obchodów 1000- 

lecia  powstania tej miejscowości. Celem 

konkursu było pokazanie pięknej 

architektury, zabytków, perełek 

Wambierzyc.  W konkursie wzięło udział 

bardzo dużo dzieci z naszej szkoły, którzy 

różnymi technikami wykonali prace 

konkursowe w formacie A3. 

 

 
 

 Wszystkie prace zostały wysłane                    

do Wambierzyc. W maju okazało się że 

mamy: 

I miejsce – Magdalena Kuśnierek z kl. III a, 

II miejsce  - Wiktoria Serafinowicz kl. VI 

oraz wyróżnienie kl. III a – Ola Zielińska. 

Dzieci wraz z rodzicami, zostały 

zaproszone po osobisty odbiór wspaniałych 

nagród w Wambierzycach. Zwycięscy 

także, mogli zwiedzić Wambierzyce z 

przewodnikiem, poznać rys historyczny i 

zobaczyć wielką galerię wszystkich prac 

konkursowych. Gratulujemy ! 

 

WYCIECZKA DO 

MIĘDZYGÓRZA 
 

 W dniu 15 czerwca  2018r. 

uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli 

udział          w wycieczce do Międzygórza z 

p. B. Gałuszą,  p. J.  Ptasińską oraz z 

chętnymi rodzicami. Część  dzieci należy 

do SKKT i chętnie wędruje po górach. W 

Międzygórzu udaliśmy się na zabytkową 

tamę na rzece Wilczce, a następnie do 

Ogrodu Bajek - skansenu z kolekcją 

drewnianych rzeźb przedstawiających 

bajkowe postacie i budowle. Ileż tu było 

radości  i wrażeń.  

 
 

 
Stamtąd powędrowaliśmy na Górę Igliczną, 

skąd rozpościera się a wspaniały widok na 

Kotlinę Kłodzką. Zwiedziliśmy 

Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny 

Naszej Radości "Maria Śnieżna" i 

znajdujące się tam  muzeum  wraz z 

ruchomą szopką. Ksiądz Andrzej dokładnie 

wyjaśnił nam kogo i co przedstawiają 

malowidła ścienne i witraże z okien. 

Uczestniczyliśmy również w Mszy Świętej 

odprawianej codziennie dla turystów, 

którzy odwiedzają to miejsce. W drodze 

powrotnej udaliśmy się do rezerwatu 

przyrody "Wodospad Wilczki". 

Podziwialiśmy tęczę, która powstała nad 

spadającą z wodospadu wodą. Zadowoleni i 

pełni wrażeń powróciliśmy do 

Domaszkowa. 



 
XV WYMIANA MŁODZIEŻY 

MIĘDZYLESIE – LOHNE 

 

W dniach 17-21 maja 2018r. 

gościliśmy już po raz ósmy w Międzylesiu 

młodzież z partnerskiego miasta Lohne. 

W polsko – niemieckiej wymianie 

młodzieży uczestniczyli uczniowie naszej 

międzyleskiej szkoły  

(16 uczniów), jak również 18 uczniów ze 

szkół w Lohne. Młodzież niemiecka 

zamieszkała w domach swoich 

rówieśników, a opiekunowie niemieccy 

tradycyjnie zamieszkali w hotelu 

Sukiennice. 

Celem wymiany była przede wszystkim 

integracja młodzieży, ukazanie piękna 

naszego regionu, zapoznanie się z historią i 

zabytkami Międzylesia, jak również 

„szlifowanie” komunikacji w j. niemieckim 

lub  

 j. angielskim i nawiązanie nowych 

znajomości, przyjaźni.  

Tym wszystkim celom miał sprzyjać i 

sprzyjał różnorodny, ciekawy, bogaty w 

atrakcje program wymiany.  

W ramach programu zwiedziliśmy 

skansen Gottwaldówka w Kątach 

Bystrzyckich, gdzie młodzież wraz z 

opiekunami miała okazję uczestniczyć w 

warsztatach wypieku chleba połączone z  

jego degustacją.  

Aby integracja młodzieży polskiej i 

niemieckiej była skuteczna i trwała, 

młodzież uczestniczyła  

w warsztatach przygotowanych przez p. A. 

Krzewinę, p. B. Kuźmińską  - Dudek, p. G. 

Neter.  

Podczas warsztatów młodzież 

niemiecka zapoznała się z historią 

Międzylesia i zabytkami miasta.  

Odbyliśmy również wycieczkę do stolicy 

Dolnego Śląska Wrocławia. W najwyższym 

budynku miasta  

SKY TOWER mieliśmy okazję 

współzawodniczyć w grze w kręgle, a 

następnie z punktu widokowego budynku 

podziwialiśmy panoramę Wrocławia.  

Najważniejszym punktem programu 

wymiany było otwarcie wystawy w 

MGOK-u przygotowanej przez 

kierownictwo Industriemuseum z Lohne. 

Uroczystego otwarcia wystawy „Unser 

Naturerbe bewahren”, prezentującej faunę 

i florę okolic Lohne, dokonali Burmistrz 

Międzylesia Tomasz Korczak i Burmistrz 

Lohne Tobias Gerdesmeyer, który wraz z 

delegacją specjalnie przybył na tą 

uroczystość.  

W otwarciu wystawy wzięła udział 

młodzież polska i niemiecka, 

przedstawiciele władz samorządowych 

obydwu miast i mieszkańcy Międzylesia. 

    
Pragniemy podziękować rodzinom, 

które zdecydowały się gościć młodzież 

niemiecką w swoich domach. Dziękujemy 

za zaangażowanie, opiekę, gościnność, 

organizację wycieczek po Kotlinie 

Kłodzkiej, organizację niedzielnego czasu 

wolnego.  

Wszyscy opiekunowie niemieccy 

byli bardzo zadowoleni z programu i 

organizacji wymiany. Za każdym razem 

podkreślali, że w Międzylesiu czują się 

bardzo dobrze i lubią tu przyjeżdżać.  

Łzy wzruszenia, które towarzyszyły 

przy pożegnaniu, świadczą o tym, że XV 

wymianę należy uznać  

za bardzo udaną.  

Organizacja imprezy była możliwa dzięki 

finansowemu wsparciu ze strony Urzędu 

Miasta i Gminy oraz PNWM w Poczdamie.  



 
Nad całością i przebiegiem  

programu czuwali nauczyciele 

międzyleskiej szkoły p. J. Karwowska,  

p. W. Broszko i p. M. Włodarczyk.  

 

POMOC NASZYM MNIEJSZYM 

BRACIOM... 

 

 
 

Podobnie jak w poprzednim roku 

przez ostatni miesiąc w naszym 

domaszkowskim przedszkolu odbywała się 

zbiórka karmy i innych rzeczy dla 

bezdomnych zwierząt przebywających w 

schronisku w Kłodzku. Zbieraliśmy karmę 

(suchą i mokrą), przysmaki, zabawki i koce. 

Efekty przerosły nasze najśmielsze 

oczekiwania! Zebraliśmy ogromną ilość 

darów, którą dostarczyliśmy do schroniska 

dla zwierząt. Chcielibyśmy bardzo 

podziękować wszystkim darczyńcom: 

dzieciom oraz w szczególności ich 

rodzicom za okazane serce i hojność. 

 

 

 

ZIELONA SZKOŁA 

W dniach 19 - 26 maja uczniowie klas 

czwartych i piątych Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu byli w 

Dźwirzynie na ,,zielonej szkole” 

zorganizowanej przez panią Jolantę 

Skrzypczak oraz Irenę Trytek, Monikę 

Kulbakę i Sebastiana Mądrego. 

 

 

 

            W czasie tygodniowego pobytu 

odbywały się zajęcia edukacyjne, 

codzienne spacery po plaży oraz wycieczki. 

Jedną z nich było zwiedzanie Kołobrzegu. 

Jadąc autobusikami ,,Summercar”, 

obejrzeliśmy ciekawe miejsca, zabytki, o 

których opowiadał przewodnik. 



 
            Popłynęliśmy także w rejs po 

Bałtyku statkiem ,,Pirat”, a na koniec 

weszliśmy na latarnię morską. 

            Wiele radości dostarczył dzieciom 

pobyt w parku rozrywki w Dygowie: 

zwiedzały wioskę Wikingów, uczestniczyły 

w ciekawych warsztatach i przez kilka 

godzin do woli korzystały ze wszelkich 

atrakcji rozrywkowych. 

            W Trzęsaczu zwiedzaliśmy 

Multimedialne Muzeum na Klifie oraz 

ruiny zamku. 

            Na terenie ośrodka ,,Pokusa” 

odbywały się dyskoteki, ognisko i pieczenie 

kiełbasek, gry w piłkę oraz inne zajęcia 

rekreacyjno-sportowe. Odbywało się wiele 

konkursów, za które uczniowie 

otrzymywali nagrody ufundowane przez 

Radę Rodziców. 

            Pobyt na ,,zielonej szkole” sprawił 

dzieciom wiele radości, poznały nowe 

miejsca, integrowały się podczas wspólnie 

spędzonego czasu; niektóre po raz pierwszy 

były nad morzem. 

            Cały pobyt jest uwieczniony na 

zdjęciach. Na potwierdzenie atrakcyjności 

wyjazdu cytujemy wypowiedzi uczniów: 

 ,,Zielona szkoła była jedyną, 

najlepszą wycieczką, na jakiej 

byłem.” 

 ,,Ta wycieczka była okazją do 

zaprzyjaźnienia się z niektórymi.” 

 ,,Jest bardzo fajnie, prawie 

codziennie jeździmy na wycieczki i 

chodzimy na plażę. pilnują nas 

bardzo fajne panie i pan.” 

 ,,Ta zielona szkoła jest 

najfajniejszą, na jakiej byłam. 

Wszyscy bawimy się wspaniale. 

Będę miała wspaniałe 

wspomnienia.” 

 ,,Jest super. Jest tu dużo imprez i 

niespodzianek. ” 

GMINNE ZAWODY 

SPORTOWO - POŻARNICZE 

2018  W DŁUGOPOLU 

GÓRNYM 

 

 

W sobotę, 16 czerwca 2018 r. w 

Długopolu Górnym odbyły się zawody 

sportowo - pożarnicze jednostek OSP z 

terenu gminy Międzylesie. Zawody 

rozpoczęły się polową mszą św., którą 

poprowadził zaproszony na tą uroczystość 

ks. Marcin, przy udziale proboszcza z 

Długopola Górnego ks. Klaudiusza Wollek. 

W zawodach udział wzięło 12 drużyn, w 

tym: 6 OSP, 2 MDP dziewcząt, 2 MDP 

chłopców oraz pokazowo dzieci do lat 12 z 

Roztok i Międzylesia. Aura, a także dobre 

humory dopisywały wszystkim, choć 

rywalizacja była zacięta. Klasyfikacja i 

kolejność zajętych miejsc przedstawia się 

następująco: 

 

OSP Mężczyźni: Domaszków, 

Międzylesie, Goworów, Długopole, Górne, 

Roztoki, Szklarnia 

 

MDP Dziewczęta: Międzylesie, 

Domaszków 

 

MDP Chłopcy: Goworów, Roztoki 

 



 
Grupa dzieci do lat 12: Roztoki, 

Międzylesie 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie Tomasz Korczak wraz z 

Zastępcą Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku mł. 

bryg. Ryszardem Lewandowskim oraz 

Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym 

Marcinkiem i Etatowym Członkiem 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrem 

Marchewką uhonorowali drużyny 

pamiątkowymi dyplomami, pucharami i 

medalami dziękując wszystkim startującym 

drużynom za udział w zawodach. 

 
 

 Podziękowano Jednostkom OSP za 

stałą współpracę, gotowość bojową i pomoc 

mieszkańcom gminy. Drużyny otrzymały 

również nagrody w postaci bonów na zakup 

sprzętu strażackiego, OSP: I miejsce – 

700,00 zł, II miejsce – 600,00 zł, III miejsce 

– 500,00 zł, IV miejsce - 400,00 zł V 

miejsce - 300,00 zł, VI miejsce – 200,00 zł, 

MDP: I miejsce – 400,00 zł, II miejsce – 

300,00 zł dodatkowo oraz dzieci z MDP do 

lat 12 otrzymały po 400,00 zł. 

 

 
 

Na zakończenie zawodów burmistrz 

przekazał jednostkom OSP z terenu gminy 

Międzylesie sprzęt, który zakupiono w 

ramach projektu „Wsparcie i rozwój 

systemu instytucjonalnego pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem i 

świadkom oraz realizacja przez jednostki 

sektora finansów publicznych zadań 

ustawowych związanych z ochroną 

interesów osób pokrzywdzonych 

przestępstwem i świadków oraz likwidacją 

skutków pokrzywdzenia przestępstwem.”  

 

Projekt współfinansowany ze środków 

Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości. Sprzęt na łączną kwotę 25 

046,40 zł. 

 

 
 

 

 



 
agregat 

prądotwórczy 

 

Fogo FH 3001R 

OSP 

Długopole 

Górne 

defibrylator 
 Samaritan PAD 

500P 
OSP Roztoki 

defibrylator 
 Philips FRx + klucz 

niemowlęta/dzieci 

OSP 

Goworów 

pilarka 
 
Sthill MS 311 

OSP 

Domaszków 

najaśnica 

 
Peli model 9430 

Rals żółte 

OSP 

Międzylesie 

pilarka 

 

Sthill MS 311 

OSP 

Długopole 

Górne 

agregat 

prądotwórczy 

 

Honda EU 20i 
OSP 

Szklarnia 

 

Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta 

i Gminy Międzylesie, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Międzylesie, Starosta 

Powiatu Kłodzkiego oraz Dyrektor 

Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu, 

który ufundował dla OSP noże z funkcją 

przecinania pasów bezpieczeństwa. 

 

 
 

Dzięki zdyscyplinowaniu druhów oraz 

dobrej organizacji ze strony gospodarzy 

OSP Długopole Górne zawody przebiegały 

bardzo sprawnie, za co wszystkim 

zaangażowanym dziękujemy. 

 

 

 

 

SZLAKIEM  ZAWODÓW 

ZAPOMINANYCH 

 
 

     15 maja uczniowie klas trzecich i 

drugiej, wraz z wychowawczyniami udali 

się na wycieczkę objazdową z 

Domaszkowa poprzez Długopole Dolne do 

Bystrzycy Kłodzkiej.  zamiarem naszym 

było pokazanie dzieciom tego, co mało 

znane, a  wręcz zapomniane. Pierwszym 

miejscem odwiedzonym przez nas była 

kuźnia.  

 



 

 

 
Spotkaliśmy się z kowalem. Mogliśmy 

poznać jego ciężką      i potrzebną pracę. 

Kowal bardzo zainteresował nas swoimi 

opowieściami i pokazami. Po pobycie  w 

kuźni wyruszyliśmy  do szewca i 

zegarmistrza. Po kolei odwiedzaliśmy te 

zakłady, a każdy z gospodarzy opowiadał  z 

entuzjazmem o wykonywanym przez siebie 

zawodzie i demonstrował działanie 

urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w  

pracy. Chcieliśmy  wyrazić naszą 

wdzięczność panom, których praca jest nam 

potrzebna,   toteż podziękowaliśmy  

słowem   i  wręczyliśmy laurki. 

     Spacerując po Bystrzycy Kłodzkiej 

dzieci zafascynowały się Bramą Wodną, na 

której wieżę weszły i podziwiały okolicę. 

Zwiedziły też podziemia pod Biblioteką 

Publiczną. 

    Wrażenie na uczniach wywarły też różne 

rekwizyty związane z historią krzesania 

ognia oraz etykiety, budowle z zapałek i 

olbrzymie pudełka z zapałkami, które 

zobaczyliśmy w Muzeum 

Filumenistycznym. 

    Po powrocie nasze wrażenia 

odzwierciedliliśmy w pracach 

plastycznych, które wywieszone zostały na 

szkolnej gazetce. 

 

PROGRAM „DOBRY START” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że zgodnie                           

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. realizować będzie nowy 

rządowy program: „Dobry Start”. 

Program „Dobry Start” to  300 zł 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny w 

szkole podstawowej, dotychczasowym 

gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i 

dotychczasowej ponadgimnazjalnej -  z 

wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla 

dorosłych - oraz w szkole artystycznej, w 

której jest realizowany obowiązek szkolny 

lub nauki, a także w młodzieżowym 

ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku 

szkolno-wychowawczym, specjalnym 

ośrodku wychowawczym i ośrodku 

rewalidacyjno-wychowawczym. 

Jest to świadczenie przyznawane bez 

względu na dochód rodziny. 

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w 

roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 



 
ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne, uczące się w szkole, 

otrzymają świadczenie do ukończenia przez 

nie 24 roku życia. 

 

Wniosek o świadczenie dobry 

start można składać online już od                       

1 lipca przez stronę 

empatia.mrpips.gov.pl lub przez 

bankowość elektroniczną oraz od 1 

sierpnia drogą tradycyjną (w formie 

papierowej). Złożenie wniosku w lipcu 

lub w sierpniu gwarantuje wypłatę 

świadczenia nie później niż do 30 

września. Gdy zostanie złożony w 

kolejnych miesiącach, to pomoc do 

rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. Wniosek należy złożyć 

do 30 listopada. 

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 

wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub 

opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie 

dla dzieci, które przebywają                       w 

pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka 

lub dyrektor placówki opiekuńczo-

wychowawczej. Wniosek o świadczenie dla 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

trzeba złożyć w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 

 

Kwota 300 zł nie będzie przysługiwać na 

dzieci uczące się w przedszkolu oraz 

realizujące roczne przygotowanie szkolne ( 

tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. 

 

STRAŻACKIE ĆWICZENIA 

 

 

W sobotnie majowe popołudnie 

/26.05.2018r/  strażacy z OSP Goworów 

postanowili w praktyczny sposób utrwalić 

wiedzę z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy osobom poszkodowanym w 

wypadkach komunikacyjnych oraz 

wypróbować różne metody dotarcia do 

osoby poszkodowanej w samochodzie. Tą 

cenną wiedzą podzielili się druchowie 

Bartosz Lewandowski i Zbigniew Worosz z 

OSP Międzylesie.  

 

Koledzy przyjechali samochodem 

ratownictwa technicznego z narzędziami 

hydraulicznymi. Samochód do ćwiczeń 

przekazał Bartłomiej Balcer - członek 

wspierający. Druchowie z OSP Goworów 

bardzo dziękują za pomoc w 

przeprowadzeniu ćwiczeń   

 

 

 

 



 
WYRÓŻNIONY TAKŻE W 

CZECHACH... 

 

 

Wszyscy bez mała znają Go 

doskonale. Znają Go z dobrego serca i – 

niezależnie od sytuacji – chęci niesienia 

bezinteresownej pomocy. Znają Go też ze 

sportowych pasji, z których jedną – tenisa 

stołowego – ukochał nade wszystko !  

Jest mieszkańcem Międzylesia „od zawsze” 

i to w nim spełnia się w działaniu na rzecz 

wielu ludzi, ale przede wszystkim na rzecz 

dzieci, które miłość im okazywaną 

odwzajemniają Bogusławowi 

Zadorożnemu  - bo o Nim mowa – z 

nawiązką ! 

Jest trenerem i wychowawcą wielu 

pokoleń młodych międzylesian, w których 

zaszczepił miłość do celuloidowej piłeczki. 

Sam ma za sobą wiele sukcesów, którymi ze 

skromności się nie chwali, sukcesy 

większe, mniejsze odnosili i odnoszą nadal 

Jego wychowankowie, o których mówi, że 

spędzanie wolnego czasu przy ping - 

pongowym stole jest lepsze, niźli 

wysiadywanie na parkowych ławkach. I tej 

zasadzie jest wierny od bez mała 40. lat !  

 
Jego zaangażowanie docenili też w 

pobliskich Kralikach, w których miłość do 

tenisa stołowego jest także jego dziełem ! 

Już od 36. lat jest tam stałym i mile 

widzianym gościem, mentorem wielu 

pokoleń kralickich pingpongistów.  

W uznaniu zasług, z okazji 450. 

lecia Kralik wyróżniła Bogusława 

Zadorożnego starostka mĕsta Králiky Jana 

Ponocná  okolicznościowym „pamětni 

medaile – (piszę po czesku – każdy 

zrozumie !)  za dlouholetou práci w oddile 

stolniho tenisu TJ Jiskra Králiky a 

reprezentaci města Králiky”.  

Przyjemnie się czyta o „swoim”, o 

międzylesianinie cenionym także za 

pobliską granicą ! Gratulujemy ! Życzymy 

100. lat w dobrym zdrowiu, by mógł Pan  

nadal uczyć dzieci miłości do sportu ! 

 

 

 

 



 

 
 

Dnia 30.05.2018 r. w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy w Międzylesiu odbyło się 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: 

Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. o. 

pod przewodnictwem Burmistrza Pana 

Tomasza Kroczaka z udziałem prezesa 

Zarządu Krzysztofa Kowalskiego, Pani 

Skarbnik, i Członka Rady Nadzorczej oraz 

pracowników spółki: Panią Główną 

Księgową . 

Tematem była ocena sprawozdania 

finansowego za rok 2017. 

 

DNI ZIEMI DOLSKIEJ 
 

W dniu 23.06.2018 r. w ramach obchodów 

Dni Ziemi Dolskiej Wianki 2018, na 

stadionie miejskim  w  Dolsku  odbyła  się 

uroczystość odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej wieloletniego. Prezesa 

Ludowego Klubu Sportowego "Zawisza" 

Dolsk – Pana Ryszarda Ciszewicza, który 

jednocześnie był honorowym obywatelem 

Międzylesia. 

W uroczystości tej brała udział delegacja z 

Gminy Międzylesie w składzie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy 

Marcinek, Dyrektor MGOK Terasa 

Sobierska, Krzysztof Dudek oraz Bogusław 

Stecki. 

 

 
 

 

GOŚCINNA SMRECZYNA  

 

 
 

16 .06.2018 odbył się II wilczy zlot 

motocyklowy w Smreczynie. Jego 

uczestnicy byli mile zaskoczeni organizacją 

i miejscem jakie zostało przygotowane.  

 

 

Odbyła się parada motocyklistów po naszej 

okolicy, goście zwiedzili nasz międzyleski 



 
zamek. Na polu biwakowym w Smreczynie 

przygotowano konkurencje zlotowe : 

toczenie koła,  chodzenie na szczudłach, 

oraz wybrano najodleglejsze miejsce skąd 

przyjechał zlotowicz.  Okazał się nim 

motocyklista ze Lwowa (Ukraina). 

Wybrano także  najstarszego uczestnika 

zlotu który liczył sobie 74 lata. Po 

konkurencjach zlotowych odbyły się dwa 

koncerty zespołów Siloe Rockers, oraz 

Czwarta Grupa Biednych z Łagowa. 

Uczestnicy dziękowali organizatorom za 

wspaniały  i miły pobyt. Do zobaczenia za 

rok.      

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYLESKIE WILKI W TVP 

 

 
W dniu 13.06.2018 w TVP „Teleexpres 

extra” przedstawiono informację o 

międzyleskich wilkach, w ilości 8 szt., które 

zostały rozmieszczone na terenie miasta 

Międzylesie. Program przygotował  pan 

redaktor Maciej Maciejewski z TVP 

Wrocław,  jednocześnie zaprezentował  

nasze piękne miasto oraz symbol herbu 

jakim jest wilk. Poniżej zamieszczamy  link 

do strony z programem 

https://www.tvp.info/37343648/13062018-

1715 

 

 

https://www.tvp.info/37343648/13062018-1715
https://www.tvp.info/37343648/13062018-1715


 
MGOK OGŁASZA ZAPISY NA 

PÓŁKOLONIE LETNIE  W DNIACH 

OD 23 LIPCA DO 03 SIERPNIA DLA 

DZIECI 

                    W WIEKU 6-12 LAT. 

W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE SĄ 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE, RUCHOWE, 

SPORTOWE, KULINARNE, GRY I 

ZABAWY 

ZESPOŁOWE,KONKURSY,WYJŚCIA 

NA BASEN,ITP  ZAPEWNIAMY 

DRUGIE ŚNIADANIA, ZIMNE 

NAPOJE. 

ZAPISY W MGOK I W DOMU 

KULTURY W DOMASZKOWIE. 

RODZICE KORZYSTAJACY Z 

POMOCY OPS PROSZENI SĄ 

O ZGŁASZANIE DZIECI W OPS. 

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

 

ZAPRASZAMY NA TURNIEJE 

PIŁKARSKIE W NASZEJ 

GMINIE MIĘDZYLESIE 

 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

O PUCHAR KRZYSZTOFA   

W DNIU 08.07.2018 R. 

 O GODZ. 9.00 NA STADIONIE 

IM. A. SKOWRONA  

W MIĘDZYLESIU. 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

O PUCHAR DZIEKANA   

W DNIU 15.07.2018 R. 

 O GODZ. 12.00 NA STADIONIE 

IM. A. SKOWRONA  

W MIĘDZYLESIU 

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

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) 

*02.07.2018*16.07.2018* 

POMOC BEZPŁATNA ! 



 

  



 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 


