
 

 

 



ROZMOWA Z KATARZYNĄ POPOWICZ                                                         

URZĘDNIKIEM WYBORCZYM W GMINIE MIĘDZYLESIE 
 

Na początku kilka słów o sobie i pracy, którą pani wykonuje… 

 

Urzędnikiem wyborczym jestem od połowy 2018 r. Oprócz tego aktualnie pracuję w 

Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju na stanowisku specjalisty do 

spraw organizacyjno-prawnych. Zadania urzędnika wyborczego (podlegającego komisarzowi 

wyborczemu) polegają przede wszystkim na nadzorze całego procesu związanego z 

powołaniem oraz działaniem obwodowych komisji wyborczych w związku z 

przeprowadzeniem wyborów, a ponadto urzędnik wyborczy przechowuje w depozycie 

dokumenty z wyborów. 

 

Przypomnijmy czytelnikom datę wyborów i godziny otwarcia lokali wyborczych… 

 

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r., wybory Prezydenta 

RP wyznaczono na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r. Lokale wyborcze będą czynne w 

godzinach 7:00-21:00. 

 

Wyjaśnijmy pokrótce jak przebiega głosowanie korespondencyjne. Kto tworzy nowe 

pakiety wyborcze ? 

 

Głosowanie korespondencyjne polega na możliwości oddania ważnego głosu w wyborach 

poza siedzibą obwodowej komisji wyborczej. Co do zasady pakiety wyborcze przygotowuje 

urząd, natomiast karty do głosowania opieczętowuje właściwa obwodowa komisja wyborcza. 

 

Co będzie zawierał pakiet wyborczy? 

 

Pakiet wyborczy składa się z koperty zwrotnej, karty do głosowania, koperty na kartę do 

głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, 

instrukcji głosowania korespondencyjnego. Oprócz tego, jeśli wyborca niepełnosprawny tego 

zażądał, do pakietu wyborczego będzie dołączona nakładka na kartę do głosowania 

sporządzona w alfabecie Braille’a 

 

Kto dostarczy wyborcy pakiet wyborczy i w jakim terminie musi się to odbyć ? 

 

Dostarczeniem pakietów wyborczych zajmować się będzie Poczta Polska lub upoważniony 

przez burmistrza pracownik urzędu. Wyborca głosujący w kraju pakiet wyborczy powinien 

otrzymać nie później niż 23 czerwca 2020 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyborca podlega w 

dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

W takim wypadku pakiet powinien być dostarczony nie później niż 26 czerwca 2020 r. 

 

Czy pakiety korespondencyjne dostarczone zostaną pod wskazany przez wyborcę adres 

? 

 

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony pod wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania 

korespondencyjnego prawidłowy adres do doręczenia. 

 

Dokąd i w jaki sposób wyborca przekaże swój wypełniony pakiet  i ile ma na to czasu ? 

 



W przypadku głosowania w kraju wyborca może wybrać możliwość dostarczenia koperty 

zwrotnej najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r w jeden z następujących sposobów.: 

1) wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa 

komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty 

Polskiej 

2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego 

urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). 

3) w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania,  dostarczyć kopertę zwrotną do 

właściwej obwodowej komisji wyborczej osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. 

 

Czy zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie dotyczyło 

również ewentualnego  ponownego głosowania w tzw. II turze ? 

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego 

ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) 

 

Zgodnie ze specustawą wyborczą z 2 czerwca 2020 roku, minimalny skład liczbowy 

obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków. Jak liczne są komisje w naszej gminie 

i czy zlokalizowane są w tradycyjnych dla wyborcy miejscach ? 

 

Skład poszczególnych komisji wyborczych umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz ogólnej tablicy informacyjnej 

urzędu. 

Przedstawia się on następująco: 

Liczba osób powołanych do poszczególnych komisji przez komisarza wyborczego: 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – 9 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – 9 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – 7 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – 6 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - 6 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 - 7 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - 8 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 - 7 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 – 7 

Na terenie gminy znajduje się dziewięć obwodowych komisji wyborczych, które są 

zlokalizowane w dotychczasowych tradycyjnych lokalach wyborczych, za wyjątkiem ObKW nr 

5 w Roztokach, przeniesionej do budynku Firmy Budowlanej PORR S. A., Roztoki 33. 

 

Jakie rygory sanitarne będą zachowane we lokalach wyborczych ? 

 

Wszystkie lokale wyborcze winny spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem 

epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych 

zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym. 

 

W jaki sposób zabezpieczony ma być wchodzący do lokalu wyborczego wyborca. Czy są 

określone wymogi ? 

 

Wyborca winien stosować środki ochrony dostosowane do aktualnych wymogów dotyczących 

przebywania w zamkniętych miejscach publicznych określonych przez Ministra Zdrowia. 



 

Jak będą wyglądały „kartki wyborcze” ? 

 

Karta wyborcza będzie zawierała oprócz nazwy i daty wyborów również nazwiska 

kandydatów na prezydenta, miejsce na oddanie głosu, nadrukowaną pieczęć Państwowej 

Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

 

W jaki sposób wyborca dokonuje na nich  wyboru. Zasady właściwego zakreślania… 

 

Wyborca wybiera tylko jednego kandydata poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok 

nazwiska wybranego kandydata (przy czym za znak „X” przyjmuje się dwie przecinające się 

linie w obszarze kratki). Zaznaczenie większej liczby kandydatów lub niezaznaczenie żadnego 

z nich spowoduje, że głoś będzie nieważny. Uwaga – wszelkie inne dopiski na karcie (również 

te w obszarze kratki nie stanowiące znaku „X” czyli nie będące dwiema przecinającymi się 

liniami) traktowane są jako dopiski nie wpływające na ważność głosu. 

 

Dziękuję za  rozmowę 

 

RAPORT DOBOWY DLA GMINY MIĘDZYLESIE 

Według informacji z dnia 23.06.2020 r. : 

Kwarantanna  Sanepid - 15 

Kwarantanna Policja - 21 

Łącznie zarażonych - 15 

Obecnie zarażonych - 8 

Ozdrowiałych - 5 

Zmarłych – 2 

WEDŁUG INFORMACJI Z DNIA 23.06.2020 R. DLA POWIATU KŁODZKIEGO  

Kwarantanna  Sanepidu - 77 

Kwarantanna  Policji - 151 

Hospitalizowano – 43 

Zarażonych - 250 

Zmarłych  -  11 

Ozdrowiałych - 167 

 



WIZYTY WICEMARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

 
 

 09.06.2020 r. w Międzylesiu przebywał z 

wizytą wicemarszałek województwa 

dolnośląskiego Grzegorz Macko. Na 

spotkaniu z burmistrzem omówili plany i 

zadania rozwojowe gminy. Jednocześnie 

marszałek przekazał promesę na 

dofinansowanie przebudowy drogi w 

Gajniku w kwocie 90 468, 00 zł,   oraz na 

 

budowę oświetlenia ulicznego przy ul. 

Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzylesiu.  

Wartość kosztorysowa robót to kwota 

191 108,83 zł., dotacja pozyskana na ten cel 

wynosi 107 222 zł.  

REMONTY, PORZĄDKI 

INWESTYCJE… 

W maju i w czerwcu gmina 

Międzylesie kontynuowała uzupełnianie 

ubytków nawierzchni w drogach gminnych. 

Prace prowadzono w Szklarni i 

Międzylesiu, na zapleczu placu Wolności. 

W Smreczynie wymieniono uszkodzoną 

warstwę wierzchnią gminnego mostu na 

nową. Na ulicy Sobieskiego w Międzylesiu 

dokończono wyrównywanie terenu pod 

przyszłe garaże. 

 

 

 

Pracownicy robót publicznych 

kontynuowali koszenie i odkrzaczanie 

gminnych dróg, skwerów i placów. 

Prowadzili także prace porządkowe w 

miejscach gminnych atrakcji turystycznych. 

Po intensywnych opadach robotnicy 

prowadzili prace porządkowe na gminnych 

drogach min. w Szklarni, Jaworku i 



Długopolu Górnym. Prace objęły 

udrażnianie rowów, przepustów, korytek  

usuwanie piasku i błota z nawierzchni. 

Pracownicy pomagali sołectwu Nagodzice 

w pracach na terenie rekreacyjnym, gdzie 

powstał plac zabaw dla dzieci.

 

****** 

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad na ulicy Granicznej 

w Międzylesiu prowadzi prace remontowe 

na drodze krajowej nr 33. Remontowana 

jest kostka granitowa na odcinku 100 m.  

 

****** 

Na ulicy Szarych Szeregów w 

Międzylesiu prowadzone są prace 

rozbiórkowe i porządkowe budynku 

gospodarczego (dawnej stodoły). 

 
 

 
 

 

SPOTKANIE Z 

PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY 

POLBUS-PKS 

 

 
 

17.06.2020 r. w tut. urzędzie odbyło 

się spotkanie burmistrza z Mariuszem 

Krukiem Prezesem Zarządu, oraz Pawłem 

Michalskim dyrektorem Działu Taboru, 



przedstawicielami  firmy Polbus-PKS z 

Wrocławia, największego przewoźnika 

autokarowego na Dolnym Śląsku. 

Rozmowa dotyczyła oferty wsparcia w 

organizacji i późniejszej realizacji połączeń 

autobusowych w celu zaspokojenia potrzeb 

komunikacyjnych mieszkańców gminy 

Międzylesie. Uzgodniono zakres danych 

niezbędnych do dokonania analizy 

opłacalności siatki możliwych połączeń 

autobusowych. 

WIZYTA CZŁONKÓW 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 

POLSKIEJ SIECI ODNOWY 

W dniach 18-19 czerwca 2020 r. w Ośrodku 

Szkoleniowo- Wypoczynkowym REGLE w 

Różance gościliśmy członków Zarządu 

Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy 

Wsi: Marka Chmielewskiego wójta gminy 

Dzierżoniów, Joachima Wojtala burmistrza 

Gogolina, Marcina Barczykowskiego wójta 

gminy Dąbrowa, Łukasza Kubiak 

burmistrza Krobi, Ryszarda Wilczyńskiego  

Posła na Sejm RP. 

 

W pierwszym dniu spotkania omawiane 

były sprawy bieżące stowarzyszenia: 

aktualizacja planu pracy na rok 2020, 

budżet, zmiany do statutu, omawiano stan 

przygotowań miejscowości, które 

przystąpiły do uzyskania certyfikatu Sieci 

Najciekawszych Wsi. 

W drugim dniu przedstawiciele firmy 

mHub, przedstawiła prezentację dot. 

aplikacji turystycznej PSORW i SNW. 

Członkowie zarządu mieli również okazję 

zwiedzić teren gminy Międzylesie. Udali 

się min. do Muzeum Różańskiego, kościoła  

pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi, 

świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w 

Goworowie, teren budowy suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego 

budowanego w Roztokach przez firmę 

PORR, na punkt widokowy Jedlnik, trasę 

Singletrack Glacensis - pętla "Ostoja" w 

Jodłowe. 

 

POMOC DLA ODDZIAŁU 

BUFOROWEGO                                               

SZPITALA POWIATOWEGO  

W KŁODZKU 
 

Dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną firmą 

wykonawcą zbiornika 

przeciwpowodziowego w Roztokach firmą 

PORR S.A. strażacy z OSP Roztoki 

zwrócili się do Kopalni Piława Górna, 

dostawcy kruszywa pod budowę zbiornika, 

o wsparcie inicjatywy w postaci zakupu 

pralko- suszarki dla oddziału buforowego 

(izolacyjnego) szpitala powiatowego w 

Kłodzku. W dniu 1 czerwca 2020 r. w 

obecności dyrektora wykonawczego Firmy 

PORR strażacy odebrali od prezesa Kopalni 

Piława Górna pralko-suszarkę i 

niezwłocznie udali się do szpitala w celu jej 



przekazania. Przekazano także zakupione 

ze zbiórki zorganizowanej w OSP żelazko i 

deskę do prasowania. Dziękujemy 

wszystkim zaangażowanym w akcję. 

 

WIEŻA NA ŚNIEŻNIKU 

Trwa postępowanie przetargowe w sprawie 

odbudowy wieży na Śnieżniku. 

Realizatorem odbudowy ma być gmina 

Stronie Śląskie, a beneficjentem 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. 

Wartość zadania według kosztorysu tj. 14,5 

mln. zł. Najniższa kwota przetargu, w 

którym wzięło udział 8 firm, to 13,5 mln. 

Zł. W trakcie postępowania wpłynął protest 

ekologów czeskich, że wieża będzie 

stanowiła zagrożenie dla środowiska. 

Protest został skierowany do władz 

Republiki Czeskiej. Czeskie Ministerstwo 

Rozwoju uznało protest za bezzasadny, 

gdyż dochowano wszelkich zasad przy 

uzyskaniu pozwolenia na budowę w tym 

pozwoleń środowiskowych. Odbudowa 

wieży odbyłaby się przy dofinansowaniu 

środków unijnych w 85% kosztów.  Jest to 

wielka szansa dla naszego regionu. 

EUROREGIONALNY KOMITET 

STERUJĄCY 

W dniu 18 czerwca br. w Kudowie Zdroju 

odbyło się 8. Posiedzenie Euroregionalnego 

Komitetu Sterującego Funduszu 

Mikroporojektów w Euroregionie 

Glacensis w ramach Programu Interreg V-

A Republika Czeska-Polska. Na spotkaniu 

rozstrzygnięto o finansowaniu 

kilkudziesięciu wniosków  na obszarze 

pogranicza polsko-czeskiego. Dla Gminy 

Międzylesie sfinansowane będą dwa 

projekty  o charakterze promocyjnym z osi 

priorytetowej 4  pn. „Poznajmy się lepiej-

Międzylesie i Orlické Záhoří, oraz 

Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem 

oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky 

realizowany przez Samorządowe 

Przedszkole w Międzylesiu, oraz dwa 

projekty z osi priorytetowej 2 dla Parafii 

Domaszków pn. „Kulturowe dziedzictwo 

pogranicza polsko-czeskiego” w ramach, 

którego konserwacji poddane zostaną  4 

obrazy Stacji Drogi Krzyżowej w kościele 

filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w 

Nowej Wsi”  i  „Renowacja zabytków 

sakralnych na pograniczu polsko-czeskim” 

celem, którego jest konserwacja rokokowej 

ambony w kościele parafialnym pw. św. 

Mikołaja w Domaszkowie .  

 

SPOTKANIE Z MINISTREM 

DWORCZYKIEM W SPRAWIE 

UTWORZENIA ZIT 

W dniu 9 czerwca w Kłodzku odbyło się 

spotkanie w sprawie utworzenia ZIT dla 

powiatu kłodzkiego, dzierżoniowskiego i 

ząbkowickiego. W spotkaniu wzięli udział 

wszyscy wójtowie i burmistrzowie Ziemi 

Kłodzkiej oraz przedstawiciel powiatu Piotr 

Marchewka. Spotkanie odbyło się na 

zaproszenie i z udziałem Szefa Kancelarii 

Premiera, Michała Dworczyka, Senatora 

Aleksandra Szweda, Posła Marcina 

Gwoździa, Marszałka Grzegorza Macko. 

Na spotkaniu zebrani poinformowani 

zostali o możliwości utworzenia ZITu i o 

poparciu Pana Ministra dla tej inicjatywy. 

Pan Marszałek Macko poinformował, że 

zarząd województwa skłonny jest poprzeć 

tą ideę.  Zebrani oświadczyli, że wspólnie 

podejmą działania na rzecz ZIT, tak aby w 

czasie nowej perspektywy finansowania 

Unii Europejskiej środki zostały 

skierowane na  wyznaczony obszar. W 

czasie spotkania omówiono też sprawy 

bieżące funkcjonowania gmin na terenie 

naszego powiatu. 

 

 



 „BOGU NA CHWAŁĘ, 

LUDZIOM NA RATUNEK” 

Pan Stanisław Sierechan 

mieszkaniec Międzylesia, miłośnik gór, 

podróżnik i przedsiębiorca zafundował 

jednostce OSP Międzylesie: aparat do 

mierzenia ciśnienia, parawan ochronny  

(stosowany do osłony miejsca wypadku, 

chroniący prywatność osób 

poszkodowanych) oraz dla Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej 65" TV do 

prowadzenia szkoleń, prezentacji i 

oglądania filmów poglądowych. 

Serdecznie dziękujemy za okazane 

wsparcie. 

 

 

ZIEMIA KŁODZKA - CZYSTE 

POWIETRZE - INFORMACJE 

NT. PROGRAMU WYMIANY 

PIECÓW 

„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze 

(wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy 

Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-

Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie 

Śląskie, Stoszowice)” 

Kto może dostać dofinansowanie? 

•Właściciel domku jednorodzinnego (w 

zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub 

szeregowej) 

•Właściciel mieszkania w budynku 

wielorodzinnym. 

•Wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w 

zakresie mieszkań, których właścicielami 

są osoby fizyczne). 

             Jeżeli wymieniają kotły na paliwo 

stałe (z wyłączeniem biomasy) 

Na co można dostać dofinansowanie? 

Jeżeli wymieniasz stary węglowy piec, 

możesz go zamienić na: 

•Podłączenie do sieci ciepłowniczej 

•Instalacja pomp ciepła do ogrzewania 

budynku/lokalu 

•Instalacja kotłów na biomasę  lub 

gazowych 

•Instalacja ogrzewania elektrycznego, jeżeli 

będzie ono zasilane z OZE. Instalacja 

fotowoltaiczna może być elementem 

projektu 

 Wszystkie urządzenia grzewcze zgłaszane 

do dofinansowania muszą mieć certyfikat 

Ekoprojektu, posiadać automatyczny 

podajnik paliwa i nie mogą być wyposażone 

w ruszt awaryjny, lub elementy 

pozwalające na jego zamontowanie 

Stare źródło ciepła musi zostać 

zlikwidowane 



 •Wszystkie urządzenia grzewcze zgłaszane 

do dofinansowania muszą mieć 

certyfikat Ekoprojektu, posiadać 

automatyczny podajnik paliwa i nie mogą 

być wyposażone w ruszt awaryjny, lub 

elementy pozwalające na 

jego zamontowanie 

•Stare źródło ciepła musi zostać 

zlikwidowane 

 Ile dofinansowania można dostać? 

Określono limity dot. indywidualnych 

źródeł ciepła: 

•Jeżeli jesteś właścicielem budynku 

jednorodzinnego, grant dla ciebie może 

wynieść do 20 000 zł, jednak nie więcej niż 

70% kosztów, które poniosłeś. Np. Za piec 

i instalację zapłaciłeś 25 000 zł, to 

wysokość twojego dofinansowania 

wyniesie 17 500zł 

•Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania, 

grant dla ciebie może wynieść do 10 000zł, 

jednak nie więcej niż 70% kosztów, które 

poniosłeś 

Zbiorcze źródła ciepła - zasadność i 

adekwatność wydatków. 

Pamiętaj, że grant ma charakter refundacji. 

Oznacza to, że możesz ubiegać się o zwrot 

części poniesionych kosztów. 

Kiedy skladać wniosek? 

•Nabór wniosków o dofinansowanie 

planowany jest na początek lipca 2020. 

•Potrwa 3 miesiące- w tym czasie będziesz 

mógł skorzystać z pomocy konsultantów w 

Urzędach Miast / Urzędach Gmin oraz 

porad eksperta pełniącego dyżur w punkcie 

konsultacyjnym. Także w tym czasie 

będziesz musiał wykonać audyt 

uproszczony- obligatoryjny załącznik do 

każdego wniosku. 

•Wyniki konkursu powinny być znane w 

styczniu 2021. 

•Wypełniony wniosek o dofinansowanie 

będziesz mógł złożyć w Urzędzie Gminy w 

której mieszkasz. Możesz go również 

wysłać pocztą lub kurierem. Dane adresowe 

do wysyłki zostaną podane w ogłoszeniu o 

konkursie. Wzór wniosku oraz instrukcję 

jego wypełnienia będziesz mógł pobrać ze 

strony projektu oraz ze strony internetowej 

swojej gminy po ogłoszeniu konkursu. 

Osoba do kontaktu: Andrzej Satko, tel. 74 

8126 327 wew.26 

CHALLENGE W UMIG 

MIĘDZYLESIE 

 

W dniu 10.06.2020 burmistrz Tomasz 

Korczak wraz z pracownikami przyjęli 

wyzwanie i wykonali przysiady i pompki na 

rzecz dzieci z fundacji „się pomaga” 

jednocześnie zebrano kwotę 320 zł. 

Nominowani przez UMIG Międzylesie : 

Zakład Doświadczalny w Międzylesiu, 

Urząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej oraz 

Urząd Miejski w Bardzie. Pozdrawiamy 



 

CHALLENGE W 

JEDNOSTKACH OSP                                                                           
 

Nominowani przez inne jednostki 

OSP strażacy przed budynkami remiz 

wzięli udział w wyzwaniu polegającym na 

wykonaniu dziesięciu "pompek". Na rozkaz 

jednego z członków jednostki wykonali 

zadanie, po czym nominowali kolejnych 

uczestników akcji „Challenge”. 

Akcja ta poza integracyjno - 

rozrywkowym charakterem ma jeszcze 

jeden najważniejszy cel zbiórkę funduszy 

na zakup leku dla chorych dzieci. 

Członkowie OSP po wykonaniu zadania  

przekazali za pośrednictwem Fundacji 

„siepomaga” (https://www.siepomaga.pl/) 

zebrane wśród druhów pieniądze.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

PRZEDŁUŻENIE 

POWIERZENIA STANOWISKA 

DLA DYREKTORA 

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W 

MIĘDZYLES        DO 31 

SIERPNIA 2021 R. 

Obecna sytuacja spowodowana 

Covid -19 wymusiła zmianę przepisów 

oświatowych     w zakresie przeprowadzania 

konkursów na stanowiska dyrektorów szkół 

i przedszkoli. W normalnym trybie po 

upływie pięcioletniej kadencji 

przeprowadzany jest konkurs, jednak ze 

względu na pandemię ustawodawca 

http://siepomaga.pl/


umożliwił organom prowadzącym 

powierzenie stanowisk bez trybu 

konkursowego na okres jednego roku. W 

gminie Międzylesie w roku 2020 

zaplanowany był 1 konkurs na stanowisko 

dyrektora. Burmistrz korzystając z nowych 

uprawnień powierzył na kolejny rok 

pełnienie obowiązków dyrektora 

Ryszardowi Bodnarowi z Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. 

          

GRATULACJE 

DLA MISTRZÓW POWIATU! 

                                              
28 maja 2020 r. odbył się etap  

powiatowy (internetowy)  Ogólnopolskiego 

Konkursu Czytelniczego Wielka Liga 

Czytelników. Wzięło w nim udział 12 

uczniów z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu oraz ze Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Kłodzku, 6 uczniów z 

kl. 1-4 oraz 6 uczniów z kl. 5-8. którzy w 

etapie kwalifikacyjnym (szkolnym) do 

etapu powiatowego uzyskali najlepsze 

wyniki. 

Do tego etapu należało przeczytać 

kolejną książkę.  

W kategorii kl. 1-4 była to książka 

Dominika Wieczorkiewicza „Hulajnogą 

przez Smoczą Wyspę”, 

 a w kategorii kl. 5-8 książka Antoniny 

Kasprzak „Wiłka Smocza Dziewczynka”. 

Do zdobycia w tym etapie było 170 

punktów. 

 W kategorii klas 1-4 tytuł Mistrza 

Powiatu zdobyła Elena Bartkowska kl. III 

a (151 p.), II Wicemistrza Powiatu Oliwia 

Gawron z kl. IV b (110 p.) 

 W kategorii klas 5-8 tytuł Mistrza 

Powiatu zdobyły:  

Lena Smoleń kl. VI c (168 p.) 

Aleksandra Mokrzyńska kl. VI a (162 p.)  

Vanessa Zin kl. VI c (153 p.) 

 

 

ZDALNA SZKOŁA… 
 

Gmina Międzylesie realizuje projekt 

pn. „Zdalna Szkoła + w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 

współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. 

Gmina Międzylesie w ramach ww. projektu 

zakupiła 19 szt. laptopów wraz                                                   

z oprogramowaniem oraz myszkami 

bezprzewodowymi dla uczniów, w tym 

uczniów z rodzin wielodzietnych i 

nauczycieli nieposiadających laptopów. 

Samorządowa Szkoła w Międzylesiu 

otrzymała 13 szt., Zespół Szkolno – 

Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie otrzymał 6 szt.  

Wartość grantu – 54 993,03 PLN 

Wartość dofinansowania – 54 993,03 PLN 

 

W ZDROWYM CIELE 

ZDROWY DUCH                                                        

WRACAMY DO WSPÓLNEJ 

REKREACJI RUCHOWEJ 

Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych 

z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-

2 pozwala, przy zachowaniu dystansu 

społecznego, na grupowe uprawianie sportu 

i rekreacji. Stałych uczestników imprezy 

marszowo-biegowej „Moja Dwunastka” 

oraz imprezy rowerowej „Korona 

Międzylesia” na pewno ucieszy 

wiadomość, że w lipcu wznawiamy 

organizację tych imprez.  

Po trzymiesięcznej przerwie 

marszobiegaczy zapraszamy na stadion w 

Międzylesiu. W sobotę 4 lipca 2020 r. o 



godzinie 10.00 odbędzie się 90. „Moja 

Dwunastka” – z huczniejszym 

świętowaniem poczekamy do setki. 

Natomiast zachowując bezpieczne 

odległości ponownie będziemy mogli 

oddawać się przyjemności chodzenia, 

maszerowania lub biegania w grupie. Na 

wszystkich chętnych czekamy na bieżni 

stadionu od 9.45. 

Rowerzyści w tym roku nie mieli jeszcze 

okazji na wspólne spotkanie – zwykle sezon 

rowerowy symbolicznie rozpoczynamy w 

kwietniu. Podczas pierwszego etapu 

„Korony Międzylesia” wspólnie ustalimy, 

jaką formułę przyjmiemy w sezonie 2020, 

jakimi trasami pojedziemy, ile podjazdów 

zdobędziemy i jak często się spotkamy 

(oczywiście gotowe pomysły są). Na 

pierwszy etap wyruszymy 11 lipca 2020 r. 

o godz. 10.00 z Gajnika (przystanek PKS) i 

pojedziemy do Szklarni – Agnieszka i Rafał 

zapraszają na ognisko. Na wszystkich 

stęsknionych rowerzystów czekamy od 

9.30. Pamiętajcie o kaskach (!) i zabraniu 

dobrego humoru ! Chwilowo musimy 

powstrzymać się od rzucania się sobie na 

szyję, od misiaczków a nawet podań dłoni 

na powitanie. Najlepszą wiadomością jest 

to, że w ogóle możemy wrócić do takiej 

zespołowej aktywności i pobyć w grupie 

osób dbających o zdrowie poprzez 

aktywność ruchową. 

Życząc Wszystkim zdrowia zapraszamy 

serdecznie do udziału w naszych 

rekreacyjnych imprezach. 

 

TRASA SINGLETRACK 

GLACENSIS – PETLA 

,,JODŁÓW” 

 

Niezmiernie miło nam poinformować 

wszystkich fanów rowerów, że na terenie 

naszej Gminy przybyła dodatkowo jeszcze 

jedna pętla rowerowa typu singletrack  - 

,,Jodłów”. Całość trasy ma łączną długość  

ok. 13,1 km i przebiega przez wyjątkowo 

malownicze tereny wsi Jodłów. Trasa ta jest 

ściśle połączona z Pętlą ,,Ostoja”, co daje 

wiele kilometrów radości z jazdy. 

Powyższą pętlę wybudowano w ramach 

międzynarodowego projektu: ,,Singletrack 

Orlicko – Kladsko”, który został 

dofinansowany z Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 

2020.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

miłośników dwóch kółek i nie tylko do 

odwiedzenia Jodłowa i skorzystania z 

przyjemności jazdy po niej. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że 

Pętla ,,Jodłów” jest trasą trudną 

technicznie i prosimy o szczególną uwagę 

podczas jazdy. 

 



Wszystkie dostępne trasy singletrack, które 

znajdują się na terenie Kotliny Kłodzkiej są 

dostępne na aplikacji na smartfona - 

Trailforks. 

 

BASEN KĄPIELOWY W 

MIĘDZYLESIU INFORMUJE 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo 

informujemy, że w związku z zagrożeniem 

epidemicznym oraz rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa Sars-CoV-2,obowiązującymi 

obostrzeniami i   wytycznymi Ministerstwa 

Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego Basen kąpielowy w 

Międzylesiu do odwołania pozostaje 

nieczynny. Ze względu na dynamikę 

rozwoju pandemii o wszelkich zmianach 

będziemy informować Państwa na stronie 

www.miedzylesie.pl zakładka Basen 

Kąpielowy w Międzylesiu. 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

UZALEŻNIONYCH I 

CZŁONKÓW ICH RODZIN 

NA CZAS NIEOKREŚLONY 

ZAWIESZA SIĘ SPOTKANIA                

Z P. ZBIGNIEWEM 

CHRAPCZYŃSKIM… 

…jednak w czasie, który może być 

szczególnie  trudny dla osób 

uzależnionych, a także sprzyja 

nadmiernemu spożyciu alkoholu, można 

– w razie potrzeby otrzymania pomocy, 

kontaktować się z P. Zbigniewem 

Chrapczyńskim dzwoniąc :  

607 984 858 lub 74- 81 40 296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU 

Zasady postępowania w dniu 26 czerwca 2020 r. podczas zakończenia roku szkolnego, zgodnie z 

ustalonym poniżej harmonogramem. Należy zachować należytą ostrożność (dezynfekcja rąk, odstęp, 

maseczki) 

Klasy I – III  

miejsce klasa godzina WEJŚCIE do szkoły WYJŚCIE ze szkoły 

 

 

MAŁA 

 sala 

gimnastyczna 

 

I a 8.00  

 

 

Wejście GŁÓWNE 

 

 

 

Wyjście przez SZATNIĘ 

I b 8.20 

II a 8.40 

II b 9.00 

II c 9.20 

III a 9.40 

III b 10.00 

Klasy IV – VIII 

miejsce klasa godzina WEJŚCIE do szkoły WYJŚCIE ze szkoły 

 

 

 

DUŻA 

sala 

gimnastyczna 

 

IV a 8.00  

 

 

Wejście obok 

SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

 

 

 

Wyjście tyłem 

SALI GIMNASTYCZNEJ 

IV b 8.15 

V a 8.30 

V b 8.45 

V c 9.00 

V d 9.15 

VI a 9.30 

VI b 9.45 

VI c 10.00 



VII a 10.15 

VII b 10.30 

VIII 10.50 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI                                              

W DOMASZKOWIE 

 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 

Zasady postępowania w dniu 26 czerwca 2020 r. podczas zakończenia roku szkolnego.  

Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły podstawowej na określoną godzinę: 

8.00 - 8.30 - klasa IA, IB 

8.30 - 9.00 - klasa II 

9.00 - 9.30 - klasa III 

9.30 - 10.00 - klasa IV 

10.00 - 10.30 - klasa VA 

10.30 - 11.00 - klasa VB 

11.00 - 11.30 - klasa VIA 

11.30 - 12.00 - klasa VIB 

12.00 - 12.30 - klasa VII 

12.30 - 14.00 - klasa VIIIA, VIIIB 

Rodzice nie 

 wchodzą do szkoły, czekają na dzieci w pobliżu budynku placówki. Dzieci wchodzą głównym 

wejściem szkoły do sali gimnastycznej, wychodzą bocznym wejściem koło Przychodni Lekarza 

Rodzinnego. W sali gimnastycznej przebywać będą tylko uczniowie, wychowawca, dyrektor i 

zastępca dyrektora.  

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE   

Zasady postępowania w dniu 29 czerwca 2020 r. podczas zakończenia roku szkolnego dla 

przedszkola w sali gimnastycznej budynku szkoły podstawowej.  

Grupa I - 8.30 

Grupa II - 9.00 

Grupa III - 9.30 

Grupa IV - 10.00 

Rodzice wraz z dziećmi wchodzą głównym wejściem szkoły do sali gimnastycznej na określoną 

godzinę, wychodzą bocznym wejściem koło Przychodni Lekarza Rodzinnego. W sali 

gimnastycznej przebywać będą dzieci, rodzice, wychowawca, dyrektor i zastępca dyrektora. 

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MIĘDZYLESIU 

Zasady postępowania w dniu 26 czerwca 2020 r. podczas zakończenia roku szkolnego dla 

dzieci wychodzących z placówki do kl. I.  

Wszystkie działania odbędą się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Pieczę nad 

zachowaniem odstępów pomiędzy rodzicami i dziećmi oczekującymi sprawować będzie 

pracownik obsługowy.  

Rodzic z dzieckiem zobowiązani są do wejścia w maseczkach ochronnych. W przedsionku 

przedszkola rodzic wraz z dzieckiem zdezynfekuje ręce i przejdzie dalej. Nauczyciel 

wychowawca (zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki), składając dziecku życzenia, wyda 

dyplom i upominek. Rodzic z dzieckiem przed wyjściem zdezynfekuje ręce i wyjdzie                               

z przedszkola wyjściem bocznym (na plac zabaw) kierując się bezpośrednio do furtki. Po 

przejściu pierwszej grupy zostanie przeprowadzona dezynfekcja podłóg i klamek. 

Dzieci z grupy Wilczki odbiorą dyplomy pomiędzy 10:30 a 11:00 

Dzieci z grupy Delfinki odbiorą dyplomy pomiędzy 11:30 a 12:00 

Przerwa wakacyjna przedszkola - od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.  

Przerwa wakacyjna dla uczniów szkoły podstawowej - od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. 

 


