
 

 

 

 



ROZMOWA ZE STAROSTĄ KRALIK VACLAVEM KUBINEM 

Na początek może kilka zdań o sobie… 

Od urodzenia żyję blisko polskiej granicy, wychowałem się w Dolnej Lipce. Od roku 

1990 wspólnie z małżonką mieszkam w Kralikach. Mamy troje dorosłych dzieci i dwoje 

wnuków. Nasze dzieci żyją i pracują w Gminie Kraliki. Moim głównym zainteresowaniem jest 

sport, ale nie jestem żadnym wielkim sportowcem. Bardzo lubię czytać książki. Swego czasu 

bardzo zajmowały mnie telewizyjne konkursy wiedzowe, w których aktywnie uczestniczyłem. 

Od jak dawna trwa przyjaźń i partnerska współpraca między Kralikami a 

Międzylesiem ? 

Partnerska współpraca trwała już przed rokiem 1989, ale po 1990 roku bardzo się 

zintensyfikowała. 

Jakie na dziś obecnie formy przybiera współpraca partnerska między naszymi miastami  

Wspólne projekty w ramach Euroregionu  Glacensis, udział w przedsięwzięciach 

partnerskich miast, współpraca między strażakami przy klęskach żywiołowych i innych 

akcjach. Wielkie znaczenie ma to, że wielu Polaków pracuje u nas i kontaktuje się z naszymi 

obywatelami, z czego powstają nieformalne kontakty. 

Kto w sposób szczególny zaangażowany jest w tą współpracę ? 

W ramach współpracy bardzo blisko związane są ze sobą szkoły, przedszkola, 

działkowcy, seniorzy, sportowcy, wędkarze, itd. 

Czy wśród wspólnych działań mają miejsce również takie, które są realizowane i 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ? 

Większość wspólnych przedsięwzięć jest współfinansowane z Unii Europejskiej, a te 

które nie są finansowane mają swój początek w dawnych projektach unijnych, choćby 

wspólne zawody sportowe miast partnerskich. 

Jakie zadania do wspólnej realizacji przewidziane są na bieżący rok ? 

Spotykamy się z Panem Burmistrzem jako zarządzający gminami i  ustalamy priorytety 

dotyczące pogranicza, które chcemy wspólnie realizować. Jak wcześnie mówiłem będziemy 

działać na niwie kulturalnej i sportowej w ramach współpracy naszych Gmin. Chcemy 

wspólnie realizować projekt o historii tkactwa na naszym pograniczu. 

Czy dostrzegana jest potrzeba powiązania w przyszłości drogi od przejścia granicznego 

w Dolnej Lipce z planowaną po stronie polskiej drogą S8? Jest to najkrótsze połączenie 

drogowe z południem Europy. 

Tak, bardzo byśmy chcieli aby w przyszłości wybudowana była szybka komunikacja w 

kierunku Brna i dalej na Południe. 

Popieramy taką inwestycję, ale chcemy by było to z poszanowaniem środowiska i interesów 

naszych obywateli. Na to jesteśmy szczególnie wrażliwi. 



W Polsce trwają zasadnicze zmiany w gospodarce odpadami – śmieciami. Jak sprawa 

odpadów komunalnych – segregacja i ich odbiór przebiega w Kralikach i Czechach w 

ogóle ? 

Segregacja odpadów jest już od długiego czasu. W naszym mieście widać kontenery na 

plastik i papier. Mamy możliwość  prasowania plastików. Od ubiegłego roku mamy zbiórkę 

zużytego oleju. W Republice Czeskiej jest to temat dużej dyskusji jak recyklingować odpady, 

jak je składować bądź spalać. 

Dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego, liczę na dalszą współpracę 

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

INFORMACJA STATYSTYCZNA Z GMINY MIĘDZYLESIE 

Lista dzieci urodzonych w 2019 roku 

IMIONA 

CHŁOPCÓW 

LICZBA - 22 IMIONA 

DZIEWCZĄT 

LICZBA  - 27 

Bartosz 2 Aleksandra 1 

Bruno 1 Anna 1 

Filip 1 Antonina 1 

Ignacy 1 Barbara 2 

Jakub 1 Emilia  1 

Jan 2 Gabriela 1 

Jarosław 1 Hanna 2 

Konstantyn 1 Iga 1 

Kornel 1 Julia 1 

Marcin 1 Klara 1 

Michał 3 Kornelia 1 

Mikołaj 1 Lena 1 

Miłosz 1 Leokadia 1 

Szymon 1 Lilia 1 

Tymon 2 Maja 1 

Witold 1 Maria 1 

Wojtek 1 Michalina 1 

  Milena 2 

  Nadia 2 

  Nella 1 

  Nina 1 

  Zuzanna 1 

 

 

 



 

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU ODBYŁA  

SIĘ  21 STYCZNIA 2020 r. 

a w proponowanym porządku obrad 

znalazły się projekty następujących 

uchwał w sprawach : 

 

1 wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej  opłaty na 

terenie gminy Międzylesie. 

2  w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVI/94/2019 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2019 roku 

w sprawie  określenia wzoru deklaracji  o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

3  wprowadzenia regulaminu korzystania z 

obiektu - Domów Tkaczy przy ul. Jana 

Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu 

stanowiących własność gminy 

Międzylesie. 

Zainteresowanych przebiegiem 

sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl, gdzie w katalogu BIP 

otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam 

zapoznać się można z protokółem z obrad, 

oraz nagraniem video z przebiegu sesji. 

 

 

 

 

WAŻNE SPOTKANIA 

 

10 lutego br. odbyło się pierwsze 

posiedzenie nowej kadencji Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w Kłodzku. 

Przewodniczącą Rady została poseł Pani 

Monika Wielichowska. W skład rady 

wszedł m.in. Burmistrz Tomasz Korczak. 

Na posiedzeniu zaopiniowano 

wnioski dyrektorów szkół dotyczących 

kształcenia w szkołach zawodowych i 

technicznych. 

 Oceniono racjonalność wydatkowania 

środków funduszu pracy w roku 2019. 

Dokonano podziału środków na aktywne 

formy zwalczania bezrobocia na rok 2020. 

Przyjęto program szkoleń dla osób 

bezrobotnych w roku 2020.  

                                   **** 

19 lutego  br. odbyło się spotkanie  

w Urzędzie Miasta w Międzylesiu  ze 

Starostą Orlickiego Zahozi poświęcone 

współpracy transgranicznej. Burmistrz i 

Starosta postanowili, że będą wspólnie 

składać projekty trzech wniosków, które 

umożliwią dalszą współpracę. 

 

GMINA PRZYJAZNA 

SENIOROM  

 I OGÓLNOPOLSKA KARTA 

SENIORA  

Informujemy, że od 15 stycznia 2020r. 

Gmina Międzylesie przystąpiła do 

Programu Gmina Przyjazna Seniorom                               

i Ogólnopolska Karta Seniora. 

Organizatorem Programu jest 

Stowarzyszenie MANKO    z siedzibą przy 

ul.Siarczki 16, 30-698 Kraków. 

http://www.miedzylesie.pl/


W Gminie Międzylesie Programem 

będzie się zajmował Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu. 

Karta Seniora w edycji lokalnej, 

czyli Karta Seniora Ogólnopolska Gmina 

Międzylesie, przysługiwać będzie 

osobom, które zamieszkują na terenie 

Gminy Międzylesie i w dniu złożenia 

wniosku o wydanie karty ukończyły 60 

rok życia.  

Otrzymanie Karty Seniora 

potwierdza uprawnienia jej posiadacza do 

otrzymania ulg i zniżek oferowanych przez 

firmy i instytucje, które zgłosiły się jako 

Partnerzy Programu na terenie całego 

kraju. 

 

Wyrobienie karty będzie bardzo 

proste. Wystarczy zgłosić się do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzylesiu, 

ul.Kolejowa 3 (budynek dworca PKP) i 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, karta 

zostanie wydana od razu na miejscu, 

bezpłatnie i bezterminowo.  

W celu wyrobienia Kart 

zapraszamy do Ośrodka Pomocy 

Społecznej od dnia  2 marca 2020r. 

 

 

XI  FORUM KULTURALNE 

Dnia  13 lutego 2020r w  MGOK 

odbyło się XI  Forum Kulturalne, na które 

zaproszone były rady sołeckie, sołtysi, 

stowarzyszenia, instytucje, szkoły, 

przedszkola, parafie, koła, kluby, grupy 

społeczne, związki, zespoły, firmy oraz  

wszystkie osoby prywatne zajmujące się 

organizacją imprez kulturalnych, 

sportowych i turystycznych na terenie 

Gminy Międzylesie.  

W spotkaniu udział wzięły 24 

osoby, wspólnie omówiono najważniejsze 

planowane wydarzenia. Na zakończenie XI 

Forum został   opracowany  kalendarza 

imprez  Gminy Międzylesie na rok 2020.  
 

 

„JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY 

MIĘDZYLESIE - KRÁLÍKY”. 

 

Gmina Międzylesie wraz z partnerem z 

Obec Králíky w okresie od 01 października 

2019 r. do 28 lutego 2020 r.  realizuje 

projekt pt.  „Jarmark bożonarodzeniowy 



Międzylesie - Králíky”. Całkowity budżet 

projektu wynosi 19 990,00 euro. W ramach 

projektu odbył się wiele spotkań i imprez o 

tematyce świątecznej. Gmina Międzylesie 

zorganizowała w dniu 7 grudnia 2019 roku 

Jarmark bożonarodzeniowy, podczas 

którego odbyły się występy dzieci i 

młodzieży ze szkół i przedszkoli z gminy 

Międzylesie, a także dzieci przedszkolnych 

z Kralik. Na tę imprezę przybyło wielu 

lokalnych wystawców pogranicza polsko- 

czeskiego z własnoręcznie wykonanymi 

ozdobami bożonarodzeniowymi, z 

przepysznymi potrawami i ciastami 

świątecznymi, gdzie każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Dzieciom czas umilały 

warsztaty plastyczne, a także występ teatru 

ulicznego Moc.Art., atrakcje te zostały  

zorganizowane w ramach realizacji 

projektu.  

 
Imprezę zakończyły rozstrzygnięcia 

konkursów: „ Na najpiękniejszą choinkę”, 

w którym były dwie kategorie: w kategorii 

sołectw I miejsce zajęło sołectwo Roztoki, 

II miejsce sołectwo Lesica, III miejsce 

sołectwo Goworów; w kategorii instytucji: 

I miejsce Dom Dziecka w Domaszkowie, 

II miejsce Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu, III miejsce szkoła Základní 

škola speciální z Kralik. Rozstrzygnięto 

także konkurs pt: „Na najładniejszy 

lampion adwentowy: I miejsce zajął 

Stanisław Dębski, II miejsce Natasza 

Majewska, III miejsce Julia Marcinek. Dla 

najmłodszych dzieci rozstrzygnięto 

konkurs „Na najładniejszą kartkę 

bożonarodzeniową”, w którym I miejsce 

zajął Maksymilian Górczyński, II miejsce 

Gaja Czopko, III miejsce Szymon 

Brzozowski.  

Dnia 14 grudnia 2019 r. harcerze z 

gminy Międzylesie oraz skauci z gminy 

Králíky przywieźli Światełko Pokoju z 

Wiednia dla mieszkańców pogranicza 

polsko- czeskiego. 

Ostatnią imprezą zorganizowaną 

przez gminę Międzylesie w ramach 

projektu był koncert pt: „Kolędowanie” w 

dniu 18 stycznia 2020 roku, w którym 

uczestniczyły sołectwa z gminy 

Międzylesie oraz z zaprzyjaźnionej gminy 

Králíky. Wystąpiły zespoły śpiewacze 

m.in. : Długopolanie, Boboszowianie, 

Międzylesianie, Trzy Świerki, Oset, dzieci 

z Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu pod przewodnictwem pana 

Ryszarda Pasternaka, zatańczyła grupa 

Plus Minus, z miła niespodzianką 

przyjechał zespół Róża z Różanki, który 

wykonał przedstawienie o tematyce 

bożonarodzeniowej, które przypomniało 

istotę  wydarzeń z przed ponad 2000 lat. 

Spotkanie te uświetniła również orkiestra 

dziecięca z Základní umělecká škola 

Králíky, którą wszyscy obecni zachwycili 

się.  

 Podczas koncertu rozstrzygnięto 

konkurs, pt. : „Najpiękniejsza Ozdoba 

Wsi” w dwóch kategoriach, w kat. 

najpiękniejsza choinka wygrało sołectwo 

Goworów, II miejsce Nowa wieś, a III 

miejsce Gajnik; w kategorii najpiękniejsza 

szopka bożonarodzeniowa jury nie 

przyznało I miejsca natomiast II miejsce ex 

aequo zajęło sołectwo Goworów oraz 

Roztoki, a III miejsce sołectwo Nowa 

Wieś. 



 

 

„REMONT BIEŻĄCY WIEŻY 

WIDOKOWO-

PRZECIWPOŻAROWEJ NA 

TRÓJMORSKIM WIERCHU” 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje, że w postępowaniu dot. 

zapytania ofertowego na zadanie „Remont 

bieżący wieży widokowo-

przeciwpożarowej na Trójmorskim 

Wierchu” została wybrana 

najkorzystniejsza oferta firmy LINOTECH 

Michał Paprotka, ul. Bończyka 30/18, 51-

138 Wrocław z kwotą 59.000 zł. Termin 

wykonania zadania do 31 maja 2020 r. 

Ekspertyza z oceną stanu technicznego 

wykonana w październiku 2019 r. 

wykazała, że konstrukcja jest stabilna a oś 

wieży zachowuje pion. W wyniku 

wieloletniej eksploatacji i korozji 

biologicznej drewna niektóre elementy 

konstrukcji wieży są jednak nadmiernie 

wyeksploatowane i zalecono ich wymianę 

na nowe. Sprawdzona zostanie także 

instalacja odgromowa.   

 

 

NARADA TECHNICZNO – 

GOSPODARCZA  

W NADLEŚNICTWIE 

MIĘDZYLESIE 

 
 

W dniu 4 lutego 2020 r. w siedzibie 

Nadleśnictwa Międzylesie odbyła się 

narada techniczno – gospodarcza 

dotycząca sporządzenia przez Buro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w 

Brzegu Planu Urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Międzylesie. 

Zagadnienia podejmowane podczas tej 

narady nawiązywały do gospodarczego 

korzystania z drzewostanu będącego w 

zarządzie naszego Nadleśnictwa. 

Omówiono problemy z jakimi borykało się 

Nadleśnictwo z poprzednim okresie 

obowiązywania planu, zwłaszcza po 

przejściu przez nasze tereny wichury w 

lipcu 2015 r. Wiązało się to ze znacznym 

osłabieniem zdrowotności drzew, a co za 

tym idzie zwiększonym ryzykiem chorób i 

występowania szkodników. Poruszono też 

kwestię pojawienia się coraz liczniejszych, 

gwałtownych zmian atmosferycznych, w 

tym występującej w ostatnim czasie suszy. 



Powyższe sprawy skutkowały w określeniu 

głównych celów przyszłego planu 

urządzania, gdzie główny nacisk położono 

na poprawę stanu zdrowotnego lasu oraz 

zapobieganiu występowania gradacji 

szkodliwych owadów.  

Powyższe spotkanie wynikało z 

obowiązujących przepisów związanych z 

szeroko zakrojonymi konsultacjami 

poprzedzającymi uchwalenie planu. 

IV GMINNY STRAŻACKI 

TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO 

25 stycznia 2020 r. w sali  

gimnastycznej Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu rozegrany 

został IV Gminny Strażacki Turniej Tenisa 

Stołowego. Organizatorem turnieju był 

Zarząd OSP w Szklarni, a partnerem tego 

wydarzenia była firma Amiblu. Celem 

zawodów było upowszechnienie wśród 

członków OSP tenisa stołowego, integracja 

środowiska strażackiego poprzez sport, 

oraz wyłonienie najlepszych druhów OSP 

i MDP w tenisie stołowym na 2020 rok. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 

burmistrz MiG Międzylesie p.Tomasz 

Korczak. Swoją obecnością w trakcie 

trwania imprezy zaszczycili nas 

przedstawiciele sponsorów: p. Adam 

Klorek - przedstawiciel firmy Amiblu, 

p. Roman Puk, p. Adam Polański, p. 

Katarzyna Postrach i p. Monika Serafin - 

przedstawiciele firmy PORR oraz dyrektor 

banku Santander p. Roman Witwicki. Nad 

prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał 

p. Bogusław Zadorożny. Imprezę 

prowadził druh Bartosz Lewandowski z 

OSP Międzylesie, a czas rozgrywek umilał 

nam muzyką druh Grzegorz Wróbel z OSP 

Roztoki.  Do rywalizacji przystąpiło pięć 

drużyn OSP.  

Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji 

indywidualnej OSP:  

 I miejsce – Grzegorz Bzowy  z 

OSP Szklarnia 

 II miejsce – Tomasz Dzik  z OSP 

Szklarnia 

 III miejsce – Mariusz Łysiak z OSP 

Goworów 

 

Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji 

indywidualnej MDP: 

 I miejsce – Bartosz Bzowy z MDP 

Szklarnia 

 II miejsce – Kacper Fąfara z MDP 

Roztoki 

 III miejsce –Igor Kołoszyc z MDP 

Roztoki 

 

Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji 

drużynowej: 

 I miejsce – OSP Szklarnia 

 II miejsce – OSP Goworów  

 III miejsce – OSP Międzylesie 

 IV miejsce – OSP Długopole Górne 

 V miejsce – OSP Roztoki 

 

Puchar dla najmłodszego uczestnika 

zawodów otrzymała Aleksandra Łysiak z 

MDP Międzylesie 

 

W trakcie zawodów oprócz 

podziwiania pasjonujących rozgrywek 

można było skosztować świeżo 

wyciskanych soków, oraz pysznych, 

zdrowych kanapek przygotowanych przez 

panie: Annę Łysiak, Annę Zoszczak, 

Agnieszkę Łysiak, Beatę Kadys,  Mariolę 

Bzową oraz Otylię Łysiak i Klaudię 

Zoszczak. Uroczystego wręczenia nagród i 

dekoracji zwycięzców dokonali: 

przedstawiciel firmy Amiblu - p. Adam 

Klorek, dyrektor banku Santander -  p. 

Roman Witwicki oraz prezes MLKS 

„Sudety” - p. Andrzej Dudek.  

Składamy gorące podziękowania 

wszystkim tym, którzy  po raz kolejny nie 

zawiedli  i przyczynili się do organizacji 



IV edycji naszego turnieju. Bardzo 

serdeczne podziękowania przekazujemy  

naszym sponsorom, bez których  nie 

byłoby  tak atrakcyjnych nagród: firmie 

Amiblu, która objęła nasz turniej 

patronatem,  EKO-WOD, Zarząd Głowny 

Związku OSP RP, Gmina Międzylesie, 

Kostar, Dolina Gryki, Nadleśnictwo 

Międzylesie, Usługi Hydrauliczne - Roman 

Kaczor, Stowarzyszenie Aktywni dla 

Szklarni, Zamek Międzylesie, Piotr 

Marchewka - radny Powiatu Kłodzkiego, 

członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 

TORTY BASI, Darem - Mariusz 

Wierzbicki, Byczy Róg, Serwis Opon - 

Dariusz Pietrzak, Tartak Goworów - Anna 

Balcer, Zakład Pogrzebowy KIR - Witold 

Pałka, Firma PORR, Tartak Domaszków - 

Anna Balcer i Artur Farbotko, Pizzeria 

Mała Toskania, TOP TRENDY, powiat 

Kłodzko, Bank Santander - Roman 

Witwicki, Piekarnictwo - Bronisław 

Larwa, Restauracja Teatralna, KW PSP 

Wrocław, Gabinet Kosmetyczny - 

Magdalena Łogin, Formplast Purkert, 

"Massivholz-Tischler"- Dariusz 

Bońkowski, Posłanka na Sejm RP Monika 

Wielichwska, Delikatesy - Małgorzata 

Wójtowicz, Apteka pod Słowikiem, 

Autonaprawa - Janusz Kuś, Wojewoda 

Dolnośląski - Jarosław Kresa, Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, IEL ZD III, 

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku.  

Dziękujemy ! Do zobaczenia za rok! 

 

APEL DO  SENIORÓW 

PRAGNIEMY OTWORZYĆ                         

W MIĘDZYLESIU ODDZIAŁ   

UNIWERSYTETU TRZECIEGO 

WIEKU 

Utw -aktywizuje seniorów i wszystkich 

chętnych, pomaga żyć konstruktywne i 

twórczo w zmieniającej się rzeczywistości, 

aby jak  najdłużej  pozostać  w  „biegu 

życia” 

UNIWERSYTET TRZECIEGO 

WIEKU- to placówka propagująca wśród 

seniorów i wszystkich chętnych 

wartościowy sposób życia, umożliwiając 

uzupełnienie i aktualizację wiedzy, 

poznawanie współczesnych osiągnięć 

nauki, a także sprzyja koleżeńskim 

kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, 

włącza do pracy na rzecz drugiego 

człowieka. Prowadzi działalność 

edukacyjną w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej, turystyki, medycyny, nauk 

społecznych, humanistycznych, 

ekonomicznych oraz kultury i sztuki. 

Zainteresowanych takim 

spędzaniem czasu prosimy o kontakt z 

panią Barbarą Faron-przewodniczącą 

Związku Emerytów w Międzylesiu 

 25 marca o godz. 11.00 

zapraszamy do MGOK na pierwsze 

spotkanie informacyjno-organizacyjne 

 

FESTIWAL KOLĘD  

I PASTORAŁEK 

 

 

 
 

25 stycznia 2020 r. w Domu 

Kultury w Międzylesiu odbył się III 



Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

zorganizowany przez Szkołę Podstawową  

w Międzylesiu . W tym niecodziennym 

koncercie i zarazem konkursie wzięli 

udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Domaszkowie. Na scenie 

zaprezentowało się 14. solistów i 12. 

zespołów. Łącznie udział wzięło ok. 58. 

uczestników. Uczniowie pod kierunkiem 

nauczycieli i opiekunów przygotowali 

piękne kolędy i pastorałki. Wykonawcy 

prezentowali bardzo różnorodny repertuar, 

od tradycyjnych kolęd  i pastorałek, po 

piosenki bożonarodzeniowe w ciekawych 

opracowaniach  i aranżacjach.   

Wyniki naszej szkoły przedstawiały się 

następująco: 

 

Kategoria SOLIŚCI – ZESPOŁY kl. I-

III: 

Soliści:  

I miejsce: Sandra Gackowska z klasy Ib 

III miejsce: Michalina Smoleń  z klasy Ib 

Wyróżnienia: Zuzanna Ponulak z klasy Ib, 

Filip Ilinicki z klasy II 

 

Zespoły:  

I miejsce: „Górale” z kl. Ib (Marysia Zdral, 

Borys Żakon, Łucja Kańska, Adaś 

Rudalski)  

II miejsce: „Aniołki” z kl. II (Nikola 

Kuśnierek, Ola Nicoś, Ania Mika) 

III miejsce: „Śnieżynki” z kl. III (Natalia 

Zemrzycka, Zuzia Żakon, Maja 

Łukaszewska, Martyna Żaba) 

Wyróżnienie: „Góralki” z kl. Ia (Maja 

Puzio, Maja Mokosa, Ola Mendel, Ala 

Królikowska) oraz „Drugaki Śpiewaki” z 

kl. II (Maja Miśków, Laura Zarówna, 

Maciek Mokosa, Bartek Mendel) 

 

Kategoria SOLIŚCI – ZESPOŁY kl. IV-

VIII: 

Soliści:  

II miejsce: Aleksandra Zielińska  

Wyróżnienie: Maja Górna 

 

Zespoły:  

II miejsce: „Aniołki Pani Bożenki” z kl. 

Vb (Danusia Służały, Zuzia Świesiulska) 

Wyróżnienie: „Duet” z kl. VII (Zuzia 

Głąb, Weronika Leśniewska) 

 

Zwieńczeniem festiwalu było słodki 

poczęstunek oraz wręczenie wykonawcom 

nagród i dyplomów. 

 

„KOMISARZ LEW" 

 

23.01.2020r. przedszkole w 

Domaszkowie odwiedzili policjanci z 

Komisariatu Policji  w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Podczas zajęć dydaktycznych 

Pani Policjantka  opowiedziała dzieciom  o 

swojej pracy, a także przypomniała zasady 

bezpiecznego poruszania się po drogach, 

oraz sposoby wzywania pomocy w 

sytuacjach zagrożenia. Dodatkową atrakcją 

dla dzieci była maskotka policji - 



„Komisarz Lew”. Dziękujemy za bardzo 

ciekawe i pouczające spotkanie. 

 

PROMUJEMY 

CZYTELNICTWO W NASZYM 

PRZEDSZKOLU 

 W naszym przedszkolu w 

Domaszkowie codziennie staramy się 

rozwijać zainteresowania czytelnicze 

wśród dzieci.  

 

Wartościowe książki, które wybieramy 

kształcą w dzieciach odpowiednie postawy 

moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, 

bogacą słownictwo i pamięć. 

      W styczniu byliśmy z wizytą w 

publicznej bibliotece w Domaszkowie. Dla 

niektórych dzieci była to kolejna wizyta, 

bo przychodziły tu już wcześniej z 

rodzicami lub starszym rodzeństwem, ale 

dla większości był to pierwszy raz. Dzieci 

zostały zachęcone do zapisania się do 

biblioteki, poznały też zasady, na jakich 

można wypożyczać książki. 

21 stycznia gościliśmy w 

przedszkolu panią Annę Jagiełło z 

biblioteki w Domaszkowie i panią Martę 

Zdral - pracownika Domu Kultury. Obie 

panie przyniosły ze sobą bajki i 

wysłuchaliśmy ciekawych historyjek o 

zwierzątkach, a potem wspólnie 

oglądaliśmy różne ilustracje z książek i 

rozmawialiśmy o ulubionych bohaterach. 

Dla dzieci była to miła niespodzianka, za 

którą serdecznie dziękujemy. 

   Zachęcamy również rodziców do 

częstego czytania dzieciom w domu,                    

a chętnych zapraszamy do przedszkola, by 

poczytali naszym przedszkolakom.  

 

O DNIU BABCI I DZIADKA 

SŁÓW KILKA… 

 
 

Choć obchodziliśmy go w 

Domaszkowie dość późno, bo dopiero 31 

stycznia, to za to były to obchody bardzo 

udane i niezapomniane. Przy zaskakująco 

ogromnej frekwencji babć i dziadków 

uczniowie klas I – III recytacją wierszy, 

śpiewem piosenek, tańcami i bardzo 

ciekawym układem gimnastycznym z 

szarfami, zachwycili niejedną babcię i 

niejednego dziadka. Uczniów klas I – III 

wsparli także tańcami i pokazem 

oryginalnego układu gimnastycznego, tym 

razem z użyciem piłek, uczennice z klas V 

a i V b oraz uczniowie z klasy VI b.  

 



Półtoragodzinne występy 

artystyczne były tak urozmaicone, 

wzruszające i profesjonalnie wykonane, że 

wywołały wśród oglądających wiele 

emocji, uśmiechów i łez. Gromkie brawa i 

liczne słowa uznania, kierowane zarówno 

do dzieci jak  i do opiekunów młodych 

artystów, świadczą o tym, jak bardzo 

udany był to wieczór, jak bardzo się 

wszystkim podobał i jak wiele przyniósł 

radości i zadowolenia. Tym bardziej, że 

babcie i dziadkowie również mieli okazję 

do popisu. Zostali bowiem zaproszeni do 

zaśpiewania ulubionej piosenki z ich 

dzieciństwa: „Szła dzieweczka do 

laseczka…”. 

 
Po emocjonującym śpiewie 

dorosłych wnuczki i wnukowie zaśpiewali 

jeszcze tradycyjne „Sto lat”, wręczyli 

własnoręcznie wykonane przez siebie 

upominki oraz przekazali ukochanym 

babciom i dziadkom dużo serdecznych 

buziaków i uścisków. Po występach 

wszyscy przybyli goście mieli jeszcze 

możliwość poczęstować się kawką, 

herbatką, ciastem czy też innymi 

słodyczami. Do dyspozycji dzieci również 

były smaczne łakocie i soczki. 

Wspomniany poczęstunek mógł się odbyć 

dzięki środkom finansowym pozyskanym z 

projektu pt.” Babciu, dziadku, 

zapraszamy…” 

Wszystkim obecnym u nas babciom 

i dziadkom życzymy dużo zdrowia i 

radości, ale także miłych i wciąż żywych 

wspomnień z tego uroczego i 

niezapomnianego dnia. 

 

BYŁ BAL… 

4 lutego 2020 r. w naszym 

przedszkolu w Domaszkowie odbył się 

Wielki Bal Karnawałowy. Wzięły w nim 

udział dzieci ze wszystkich grup. Wszyscy 

byli pięknie przebrani, wśród balujących 

nie zabrakło pięknych księżniczek, 

dzielnych bohaterów, a nawet policjantów 

i wróżek. Dzieci bawiły się przy utworach 

muzyki dziecięcej, a także brały udział w 

różnych zabawach i konkursach. Nie było 

się również bez słodkiego poczęstunku.  

 

Dziękujemy rodzicom za 

przygotowanie przepięknych i 

oryginalnych strojów, a także za 

organizację poczęstunku. 

BAL KARNAWAŁOWY 

 

 



6 lutego, ten dzień w naszej szkole 

w Domaszkowie od rana zapowiadał się 

niezwykle i taki też był! Uczniom klas 1-3 

zamiast lekcji zorganizowano bal 

karnawałowy. Sala w domaszkowskim 

Domu Kultury zamieniła się w 

zaczarowaną krainę pełną księżniczek, 

wróżek, czarownic, policjantów, piratów 

… nie sposób zliczyć i wymienić tych 

wszystkich pięknych postaci ze znanych 

bajek i kreskówek. Uśmiechy, tańce, 

zabawy- tego jak na prawdziwy dziecięcy 

bal przystało, nie zabrakło. W pięknie 

udekorowanej sali przy skocznej muzyce, 

uczniowie bawili się świetnie. Ogromnym 

zainteresowaniem cieszyły się zabawy i 

gry prowadzone przez nauczycieli. Zabawę 

uprzyjemnił pyszny poczęstunek.  

 
Atmosfera była wspaniała, 

śmiechów i zabawy nie było końca. 

Uczniowie z niecierpliwością czekają na 

następną zabawę karnawałową w naszej 

szkole! 

Dziękujemy rodzicom za 

zaangażowanie i przygotowanie pięknych 

balowych strojów. 

 

"DZIEŃ KOTA" 

 
5 lutego w naszej domaszkowskiej 

szkole obchodziliśmy święto naszych 

milusińskich, czyli Międzynarodowy 

Dzień Kota (przypadający na dzień 17 

lutego w czasie ferii zimowych).  

 
 

Celem obchodów tego dnia było 

podkreślenie znaczenia kotów w życiu 

człowieka oraz uwrażliwienie uczniów na 

często trudny koci los.  

 
 

W związku z obchodami 

Światowego Dnia Kota, uczniowie 

wykonali prace plastyczne o kociej 

tematyce. Na gazetce w holu znalazły się 

obrazki naszych puszystych przyjaciół- 

kotków. Po raz kolejny w szkole pojawiły 

się białe, czarne, kolorowe, bure i rude 

milutkie kocie maskotki. Ich właściciele, 

uczniowie z klas I-V, również upodobnili 

się do kotków. W tym dniu, szykując się 

do szkoły, nie zapomnieli o „kocim 

makijażu”                       i dowolnym 

rekwizycie typu: ogon, uszy. W kocich 

strojach, opaskach i maskach wszyscy 

wspólnie bawili się na korytarzu przy 

wesołych piosenkach. Uczniów odwiedził 

również Batman. Dlaczego Batman? A to  

dlatego, że zastępował swoją narzeczoną 

kotkę, która bardzo chciała dziś świętować 

w naszej szkole, jednak nie mogła. Batman 

poprowadził konkurs, w którym nagrodami 

były „batkrówki”.  

 

TEATR W PRZEDSZKOLU ! 



29 stycznia w naszym przedszkolu 

w Domaszkowie gościliśmy aktorów z 

teatru "Niebieski balonik".   

 

Dzieci miały możliwość obejrzenia 

przedstawienia pt." Przygoda Ptysia  w 

cukierkowej krainie". Oprócz wspólnej 

zabawy z aktorami,  dzieci dowiedziały się 

jak ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej 

i częste mycie zębów oraz, że nadmierna 

ilość słodyczy psuje zęby. 

 

  Aktorzy mieli bardzo dobry kontakt 

z dziećmi, a dzieci mogły z zapartym 

tchem              i z wypiekami na twarzy 

śledzić pełną przygód opowieść. Nauczyły 

się też kulturalnego odbioru sztuki i na 

koniec nagrodziły aktorów gromkimi 

brawami.  

 

 

 

XVII FESTIWAL NAUKI                                                                                                                            

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W 

MIĘDZYLESIU 

 

 

W dniu 7.02.2020 roku w naszej 

szkole odbył się kolejny Festiwal Nauki 

przygotowany przez członków Klubu 

Młodego Odkrywcy  wraz z opiekunami. 

Odbiorcami imprezy byli uczniowie klas 1-

3 naszej szkoły oraz  z Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie. Jak zwykle przygotowano 

kilkanaście stanowisk z  doświadczeniami, 

które zaangażowały naszych małych 

uczestników. Starsi koledzy z klasy 6,7 i 8 

musieli poświęcić niemało czasu na 

przygotowanie eksperymentów, 

wypróbowanie ich, czasami  musieli 

wykazać się pomysłowością , aby 

samodzielnie zbudować konstrukcje.  



Tematyka Festiwalu była bardzo 

różnorodna: doświadczenia dotyczące 

zmysłów człowieka, zachowanie się jajka 

wobec różnych substancji, maszyny 

wykorzystujące hydrostatykę, oraz 

właściwości wody, programowanie 

robotów, zajęcia z zasad udzielania 

pierwszej pomocy oraz  z alko goglami. 

 

Jak zwykle nasze zajęcia przyszli 

obejrzeć dawni nasi Klubowicze, a już 

wkrótce  maturzyści. Ich wspomnienia 

dotyczące działalności naszego Klubu 

przyjemnie nas motywują do działania i 

dają satysfakcję z wykowywanej pracy. 

       Dziękujemy władzom 

samorządowym za wsparcie finansowe na 

zakup potrzebnych materiałów. 

 

  przypomina: 

Skrzynka pocztowa na każdej posesji 

w naszej gminie. 

Skrzynka pocztowa powinna znajdować 

się na każdej posesji. To dziś w Polsce 

prawny obowiązek. Skrzynka to też, po 

prostu, element krajobrazu naszych wsi, 

miasteczek i miast, który powinien być 

standardem – jak numer domu czy 

dzwonek do drzwi.  

Każdy  z nas - mieszkańców gminy 

otrzymuje przecież na adres domowy listy, 

gazety lub zawiadomienia o możliwości 

odbioru przesyłek. Oczywiście z różną 

częstotliwością – jedni niemal codziennie 

inni rzadziej, np. kilka razy w roku.  

Wszystkim nam jednak zdarza się 

narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, 

zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy 

oczekiwanego listu, awiza, czy choćby 

różnych informatorów dotyczących Naszej 

Gminy.  

DLACZEGO WARTO? 

Po pierwsze - sami niewielkim kosztem 

możemy skutecznie zapobiec takim 

sytuacjom. 

Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko 

przed działaniem warunków 

atmosferycznych ale także, co ważne, 

przed dostępem do nich innych osób. 

Zadbamy przy tym o to, aby 

korespondencja docierała do nas 

niezniszczona. 

Jednocześnie warto dodać, że posiadacze 

skrzynek oddawczych mogą skorzystać 

z usługi Poczty Polskiej S.A. -  wrzutu do 

skrzynki oddawczej listu poleconego bez 

potwierdzenia odbioru ,,Polecony do 

skrzynki”. Dodatkowo możesz skorzystać 

z możliwości otrzymywania bezpłatnych 

SMSów albo e-maili z informacją o 

nadejściu przesyłki poleconej. 

Formularz można złożyć w formie 

elektronicznej na oficjalnej stronie Poczty 

polskiej S.A. pod adresem:  

https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-

listy/odbior/r-skrzynki/ 

albo w formie papierowej   

(formularze dostępne  

https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/
https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/


w placówkach pocztowych i  u listonosza).  

Jaka jest wysokość opłaty? 

Usługa jest bezpłatna. 

 W ZGODZIE Z PRZEPISAMI.  

Nie bez znaczenia jest również to, że 

umieszczając oddawczą skrzynkę 

pocztową w miejscu dostępnym dla 

operatorów pocztowych dowodzimy, że 

jesteśmy społecznością odpowiedzialną - 

respektującą obowiązujące przepisy prawa. 

O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) 

umieszczenia skrzynki pocztowej mówią 

przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz 

Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji w sprawie oddawczych 

skrzynek pocztowych.  

Postarajmy się być Gminą, w której na 

każdej posesji będzie skrzynka pocztowa 

na korespondencję. 

Jednocześnie przypominamy o 

obowiązku oznakowania posesji 

tabliczką z numerem porządkowym. 

 

 

 

 

Należy dodać również, iż właściciele 

nieruchomości zabudowanych lub inne 

podmioty, które takimi nieruchomościami 

zarządzają, mają obowiązek umieszczenia 

w widocznym miejscu na ścianie frontowej 

budynku tabliczki z numerem 

porządkowym. Obowiązek oznaczenia 

budynku numerem porządkowym wynika 

z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne (Dz.U. 2017.0.2101 t. j.). 

Niedopełnienie obowiązku wynikającego 

z powyższego przepisu skutkuje 

popełnieniem wykroczenia określonego 

w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 

2018.0.618 t. j.). 

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie 

dla poprawy jakości i skuteczności 

dostarczanej do adresatów  korespondencji, 

ale także istotnie usprawniają działania 

wszystkich podmiotów, dla których 

łatwość identyfikacji domów jest 

niezwykle ważna, czasami nawet dla 

ratowania zdrowia i życia. 

„MOJA DWUNASTKA”  

PO RAZ 88 

 

 
Wierni uczestnicy „Mojej Dwunastki” w 

sobotę 08 lutego 2020 r. o godz. 10.00 

odliczyli się w jedenastkę na stadionowej 

linii startu i przez 24 minuty ruszali się dla 

zdrowia we własnym tempie i stylu 

marszowo-biegowym. Po 

wielkoorkiestrowym, bardzo licznym (59+ 

uczestników) marszobiegu mieliśmy 

nadzieję, że powiększy się grono osób, 

pragnących wspólnie uczestniczyć w 

rekreacji, ale…nadal czekamy i gorąco 

zapraszamy. 

Najbliższa „Moja Dwunastka” już 07 

marca 2020 o godz. 10.00. Zapisy od 9.30 

na basenie, a start o 10.00 na stadionie w 

Międzylesiu.  

 

 



 

OBY TAK ZAWSZE… 

24 stycznia 2020 została rozegrana 

kolejna   runda V ligi tenisa stołowego. 

Kolejny wyjazd młodych, międzyleskich 

tenisistów stołowych poza Międzylesie – 

tym razem do pobliskiego Kłodzka okazał 

się kolejnym szczęśliwym występem.  

Pokonaliśmy tamtejszą  drużynę  

 „IMPULS”  Kłodzko w przekonywujący 

sposób 10/2. Punkty dla MLKS Sudety 

zdobyli :  Bolesław Dyc 3,5, Sławomir 

Bielak 2,5, Paweł Furtak 2,5  przy jednej 

przegranej i  Katarzyna Suława 1,5 punktu 

także przy  jednej przegranej. Bijemy 

brawo naszej młodej drużynie i prosimy o 

jeszcze ! 

ZYCZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ ! 

W dniu 15 lutego br. w Kłodzku w 

hali sportowej „Chrobrego”  rozegrana 

 została kolejna runda V ligi tenisa 

stołowego. MLKS  SUDETY Międzylesie 

pokonało Bystrzyckie Stowarzyszenie 

Tenisa Stołowego  10 : 5.  Punkty zdobyli : 

Bolesław Dyc 3,5 * Artur  Kwaśnik 3,5 * 

 Bogusław Zadorożny 3, a Kasia Suwała –

mimo dobrej gry,  niestety nie zdobyła  

punktów. Ale – jak mówią, co się 

odwlecze, to nie uciecze ! Gratulujemy ! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY ! 

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 pan Zbigniew 

Chrapczyński przyjmuje osoby 

uzależnione, a także członków rodzin osób 

uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych w 

Goworowie nr 17 Agroturystyka „Emaus” 

telefony : 607 984 858, oraz 74-81 40 296 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYM  

CZASIE 

*02.03.2020*16.03.2020*06.04.2020* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

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

 

W dniu 02.02.2020 

Odeszła w wieku 94 lat  

Helena Tyszkiewicz  
Wieloletnia pracownica  

Urzędu Stanu Cywilnego  

Urzędu Miasta  

i Gminy Międzylesie w latach 1968 -1988 

 

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

 
W dniu 6 luty 2020 r. 

Odszedł o nasz 

Bogdan Bender 
Radny Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Kadencji 1998-2002 

 

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia 

dla rodzin  

przesyła Burmistrz MiG  

Tomasz Korczak oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej Jerzy Marcinek  

 



 

 

 


