
 

 

 



ROZMOWA  Z  KAZIMIERZEM JUŹWINEM                                                      

PROWADZĄCYM PRAKTYKĘ LEKARZA RODZINNEGO 
 

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się zmodyfikować strategię walki z COVID-

19… Jakie jest pańska opinia o tej modyfikacji ? 

 

Według mojej subiektywnej opinii nadal nie ma rozsądnego planu dotyczącego 

zwalczania wirusa Covid-19. Po porażce pionu sanitarno epidemiologicznego, olbrzymich 

kosztach tworzenia szpitali jednoimiennych, olbrzymich zakupach sprzętu i materiałów o 

wątpliwej jakości i przydatności, niektórzy myślą, że zwalczy się epidemię rękami POZ.  

Właściwie wygląda to na szukanie kozła ofiarnego, który poniesie konsekwencje 

zdrowotne, finansowe i na którego spadnie całe odium nieudolności tego państwa. 

 

Lekarze rodzinni mają już pełną wiedzę jak postępować z pacjentami 

podejrzanymi o zarażenie się koronawirusem ? 

  

Mija drugi tydzień od ogłoszenia zmian, a nadal nie mamy żadnych formalnych 

zaleceń i schematów postępowania, nie mamy adresów punktów pobierania wymazów itd. 

Informacje pochodzą ze źródeł medialnych… 

 

Pojawia się jednak pacjent, który podejrzewa u siebie objawy COVID-19. Co 

powinien robić ? 

 

Pacjent z różnymi dolegliwościami przede wszystkim powinien umówić się na 

teleporadę z lekarzem po uprzedniej rejestracji. Podczas rozmowy telefonicznej lekarz 

wstępnie oceni jaki problem zdrowotny tu występuje i albo zaleca obserwację i przepisuje e-

receptę, albo - w razie wątpliwości, zaleca osobiste stawienie się w przychodni.  

Wracając jednak do pacjenta, który podejrzewa u siebie infekcję Covid-19. Początek 

badania jest taki, jak u każdego pacjenta. Dzwoni do przychodni gdzie umawia się na 

teleporadę. Lekarz po zebraniu wywiadu decyduje czy jest uzasadnione podejrzenie zarażenia 

koronawirusem i – przy objawach jednoznacznych, od razu kieruje chorego na test. Natomiast 

gdy objawy są niejednoznaczne, decyduje telefonicznie o leczeniu i obserwacji przez 5-7 dni w 

domu i po tym czasie ponownym kontakcie telefonicznym. Po kolejnej konsultacji, kiedy 

objawy nie ustępują, kieruje chorego na test. Gdy istnieje podejrzenie innej choroby, lekarz 

umawia się na osobistą wizytę chorego w przychodni.  

 

Przy okazji przypomnijmy jak można się kontaktować z przychodniami… 

 

Kontakt z przychodniami odbywa się poprzez telefony stacjonarne, a dodatkowo 

uruchomione są telefony komórkowe do kontaktu z pielęgniarkami i lekarzami. Przy okazji 

chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że personel to też ludzie, którzy starają się pomóc chorym 

i obecnie mają zwiększone obowiązki związane z epidemią, a także wdrażaniem systemów 

informatycznych, które wymagają dużo czasu. Wszystkie działania, recepty czy skierowania 

muszą być opisane i wprowadzone do systemu informatycznego co zajmuje dużo czasu. 

 

Tylko, że pacjent - jak większość chorych, jest człowiekiem niecierpliwym i 

wyczekiwanie na połączenie telefoniczne  budzi w nim przekonanie że nie chce się go 

wysłuchać… 

  



Był sezon urlopowy, który powodował ograniczenie  ilości pracowników, a w związku 

z tym  pewne działania nie były tak rozwiązane jak byśmy chcieli, co jednak nie tłumaczy 

takiej ilości pretensji, wyzwisk i komentarzy jakich nasłuchaliśmy się w ostatnim czasie. 

Dlatego przypominam, że każdy ma prawo zapisać się do innej praktyki lekarza rodzinnego, 

takiej, która spełni ich wymagania, a osoby, które  wielokrotnie obrażały mój personel będę 

zmuszony  wypisać z mojej praktyki.  

 

Czy możliwe są w naszych przychodniach takie rozwiązania, które będą dobre 

dla wszystkich: pacjentów „z wirusem”, personelu poradni, ale – przede wszystkim, dla 

pozostałych chorych, którzy bezpiecznie chcą się leczyć ? 

Uważam, że zawsze może być lepiej, a mój personel w miarę skromnych możliwości 

stara się naprawdę pomóc. To, że akurat w tej chwili, w której państwo  dzwonicie nikt nie 

odbiera telefonu to znaczy tylko tyle, że personel jest zajęty w gabinecie zabiegowym albo 

rozmawia przez drugi telefon, lub pracuje w systemie informacyjnym. Dalsze takie 

zachowania mogą spowodować odejście personelu, a na pozyskanie nowych pracowników nie 

ma co liczyć.  

Nasza praktyka nie jest przygotowana do obsługi pacjentów zakaźnych, ale staramy 

się ograniczyć ryzyko dla innych chorych i nas samych. Pacjenci będą przyjmowani w 

uzgodnionym terminie w pierwszym gabinecie, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia infekcji i 

ułatwić dezynfekcję po wizycie (ozonowanie, lampy UV, środki dezynfekujące i ochrony 

osobistej). Zwracam uwagę, że wszystkie te środki kosztują obecnie kilkanaście, a 

niejednokrotnie nawet kilkadziesiąt razy więcej niż przed wybuchem pandemii, a zaopatrzyć 

się w nie trzeba  bez zwiększenia finansowania NFZ. 

 

Szczególnej trosce poddani są pacjenci z koronawirusem. A tymczasem opóźnia 

się diagnozowanie i leczenie chorych na najcięższe choroby przewlekłe… 

My nie zapominamy o pacjentach z innymi schorzeniami  niż Covid-19 i powoli 

wracamy do systemu badania bezpośredniego, ale pewne zasady zostaną utrzymane. Koniec 

ze spotkaniami towarzyskimi i pogaduszkami w poczekalniach. Wizyty odbywać się bowiem 

będą – tak jak w ostatnim czasie,  po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę z 

zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dla naszego wspólnego dobra…  

Na szczęście w obecnej chwili w okolicy nie ma przypadków Covid. Uważam więc iż 

powinniśmy wracać przede wszystkim do pozostałych chorych nie zapominając, że w każdej 

chwili epidemia może wrócić. Wznawiamy szczepienia dzieci, higienę szkolną… 

 

Od czego zaczyna się ścieżka badania pacjenta ? 

Pacjent z problemami zdrowotnymi dzwoni do przychodni, pielęgniarka wstępnie 

zbiera wywiad i decyduje czy wystarczy konsultacja telefoniczna z lekarzem o określonej 

porze, czy pacjent ma stawić się osobiście również na określoną godzinę. Nie ma potrzeby 

przychodzenia wcześniej. Ogólne zasady próbowałem przedstawić bardziej szczegółowo we 

wcześniej postawionym pytaniu… 

 

Kończą mi się lekarstwa. Niezbędna jest wizyta w przychodni ? 
 

Przypominam, że jeśli stan chorego nie wymaga konsultacji, to leki przewlekle 

ordynowane można zamówić telefonicznie. 

 

Na koniec naszej rozmowy może kilka zdań od siebie… 



  

Pamiętajmy dla naszego bezpieczeństwa o noszeniu maseczek, rękawiczek, o 

zachowania dystansu społecznego, unikaniu zgromadzeń, dezynfekcji rąk i – co jest bardzo 

istotne choć rzadko przez Polaków dotąd stosowane - szczepieniu przeciw grypie, chociaż i z 

tym może być w tym roku kłopot, bo w przeciwieństwie do lat poprzednich  brakuje 

szczepionek. Po prostu zamówiono ich za mało, a zespół poprzedniego ministra zdrowia nie 

podjął nawet prób, by szczepionek było więcej. Tymczasem rozszerzenie refundacji zwiększyło 

zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie i koło się zamyka… 

Myśląc i mówiąc o bezpieczeństwie nie można zapominać także o pracownikach. 

Obawy dotyczą przecież  również i ich. Pamiętajmy, że wiosną lekarz i dwie pielęgniarki były 

poddane kwarantannie. Na szczęście nie byli zarażeni, ale jak to bardzo utrudniło pracę… 

Obawiam się, że nowa polityka zdrowotna spowoduje paraliż POZ, gdy zaczną być 

zamykane i poddawane kwarantannie. 

Kończąc naszą  rozmowę mała uwaga. Wiem, że w Polsce jest 38 mln lekarzy, ale 

telefon z żądaniem wypisania wszystkich badań, konsultacji i leków, które pomogły „wujkowi 

Januszowi”, no i zwolnienia z pracy, jest jednak lekką przesadą. Z obowiązku przypominam 

również, że badanie zlecone przez lekarzy prywatnie konsultujących wykonują pacjenci na 

własny koszt. 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

  

 

RAPORT DOBOWY DLA GMINY MIĘDZYLESIE 

Według informacji z dnia 23.09.2020 r. : 

Kwarantanna  - 0 

Łącznie zarażonych - 19 

Obecnie zarażonych - 0 

Ozdrowiałych - 17 

Zmarłych - 2 

WEDŁUG INFORMACJI Z DNIA 23.09.2020 R. DLA POWIATU KŁODZKIEGO 

Kwarantanna  - 349 

Łącznie zarażonych - 450 

Obecnie zarażonych - 28 

Zmarłych  -  18 

Ozdrowiałych - 404 



 

w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

odbyła się 

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

W proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał:  

1. przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

 dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina 

Międzylesie 

2. przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

 dla obszaru w obrębie Gniewoszów, 

gmina Międzylesie 

3. przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

dla obszarów w obrębie Smreczyna, gmina 

Międzylesie 

4. udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości niezabudowanej nr 

921/2 o pow. 0,0406 ha obręb 

Domaszków 

5. udzielenie zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych nr 218/3 o pow. 

0,1286 ha, oraz nr 41/4 o pow. 

0,1607 ha obręb Niemojów 

6. ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie Międzylesie na 

rok szkolny 2020/2021 

7. zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej gminy na rok 2020 

8. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

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. 

 

w dniu 11 września 2020 r. 

odbyła się 

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

W proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał:  

1.zmiany w budżecie gminy na rok 2020. 

2.rozpatrzenia skargi. 

3. Wnioski i zapytania. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

INSTALACJA MECHANICZNA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie: 

„Dostawa i montaż na terenie Oczyszczalni 

ścieków w Międzylesiu, dz. 421, ul. 

Osiedle 11, instalacji mechanicznego 

oczyszczania ścieków”, została wybrana 

najkorzystniejsza oferta firmy 

STALBUDOM Sp. Z O.O., ul. Zgoda 4/7, 

00-018 Warszawa z kwotą 329.640,00 zł. 

Termin wykonania zadania do 15 grudnia 

2020 r. 

 

 

 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


DOSTAWA AUTOBUSU 

18 OSOBOWEGO 

 Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie: 

„Dostawa autobusu 18 osobowego (17+1) 

do przewozu osób niepełnosprawnych w 

ramach projektu pn.: „Likwidacja barier 

transportowych – zakup autobusu 17/18 

osobowego (w tym kierowca) do przewozu 

osób niepełnosprawnych”, 

 współfinansowanego ze środków PFRON 

w ramach projektu dotyczącego obszaru D 

„Program wyrównywania różnic między 

regionami III”, została wybrana 

najkorzystniejsza oferta firmy ITS System 

Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 22, 55-

011 Siechnice z kwotą 191.880,00 zł. 

Termin wykonania zadania do 15 listopada 

2020 r. 

 

SPOTKANIE DOT. FUNDUSZU 

SPRAWIEDLIWEJ 

TRANSFORMACJI 

21 września w Lądku Zdroju 

odbyło się zorganizowane przez 

Burmistrza Lądka Zdroju spotkanie w 

sprawie Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji. Na spotkaniu tym 

wójtowie, burmistrzowie ziemi kłodzkiej 

omówili możliwość składania wspólnych 

projektów, które będą dotyczyły 

dekarbonizacji, elektromobilności, 

energooszczędności tak, aby wyrównać 

szanse regionu wałbrzyskiego w rozwoju 

obszarów gmin i powiatu tego regionu. W 

spotkaniu wzięli udział Burmistrz 

Międzylesia Tomasz Korczak oraz Kier. 

Ref. ITiG Ewa Siwek. 

 

 

 

PODPISANA DEKLARACJA... 

 

W dniu 14 września 2020 roku  w 

Orlické Záhoří odbyło się spotkanie 

burmistrza MiG Międzylesie Tomasza 

Korczaka ze starostą Orlické Záhoří 

Vojtěch Špinler. Wraz z burmistrzem na 

spotkanie udali się wydelegowani 

pracownicy urzędu referatu 

organizacyjnego,  a także z MGOK 

Międzylesie.  

 

Na spotkaniu podpisano deklaracje 

partnerstwa przy mikroprojektach 

realizowanych ze środków Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis  

w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska, które będą 

realizowane w latach 2021-2022. 

Omówiono także etap  wykonania 

projektów, które są w trakcie realizacji. 

 

 

 

 



WYGODNIEJ W GAJNIKU… 

 

7 września 2020 r. odebrana została 

inwestycja pn.: "Gajnik-przebudowa drogi 

transportu rolnego na dz. 130, 165, cz. 

116". Przebudowaną drogę pokryto 

nawierzchnią asfaltową. 

 

 

 Prace wykonało Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych 

DROGMOST, ul. Objazdowa 24, 57-300 

Kłodzko. Wartość robót wyniosła 

136.579,20 zł brutto. Inwestycja została 

dofinansowana przez samorząd 

województwa dolnośląskiego kwotą: 

90.468,00 zł. Pozostałą część sfinansowała 

gmina Międzylesie. 

DOŻYNKI GMINNE 

 

 

 

Tegoroczne dożynki odbyły się 30 sierpnia 

w Roztokach. Dożynki to święto plonów 

kończące najważniejsze prace polowe. Jak 

co roku, w sołectwach wykonano misterne 

i pomysłowe wieńce dożynkowe z kłosów 

zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów, 

na tegorocznych dożynkach sołectwa 

wykonały w ramach konkursu również 

kosze dożynkowe.  



 

Dożynki rozpoczęto polową mszą świętą 

dziękczynną za szczęśliwie plony, 

koncelebrowaną przez J.E Księdza 

Biskupa Adama Bałabucha przy udziale 

księży z Dekanatu Międzyleskiego. 

Tradycyjnie starostowie dożynek 

przekazali burmistrzowi Tomaszowi 

Korczakowi bochen chleba. A ponieważ 

wiadomym już było, kto będzie 

organizatorem dożynek przyszłorocznych, 

sierp został przekazany pani sołtys z 

Nowej Wsi. 

Rozstrzygnięte zostały konkursy gminne. 

1)     Na „Najpiękniejszy Wieniec 

Dożynkowy” 

I miejsce – Sołectwo Długopole Górne 

II miejsce – Sołectwo Potoczek 

III miejsce – Sołectwo Domaszków 

 2)     Na „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy” 

I miejsce – Sołectwo Jodłów 

II miejsce – Sołectwo Gajnik 

III miejsce – Sołectwo Domaszków 

 

 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

2020/2021 

 

 

 

 1 września rozpoczął się nowy rok 

szkolny w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie. Wszyscy uczniowie zostali 

podzieleni na 3 grupy.  

Jako pierwsza grupa w Domu Kultury 

pojawiła się grupa najstarsza (kl. VI-VIII). 

Uczniowie zostali zapoznani z 

komunikatami, otrzymali plany lekcji. Pół 

godziny później pojawiły się dzieci z klas 

I-V. Szczególnie gorąco powitano klasę 

pierwszą, która liczy 22 uczniów. Ostatnią 

grupą byli najmłodsi - przedszkolaki z 

rodzicami. 

Spotkania z każdą grupą odbyły się z 

zachowaniem wszelkich środków ochrony. 

W tym dniu rodzice nie wchodzili do 

szkoły z wyjątkiem rodziców uczniów 

klasy pierwszej. 

Ustalono sposób komunikacji rodziców ze 

szkołą, oraz dokonywanie wpłat za 



wyżywienie, ubezpieczenie i na Radę 

Rodziców. 

 Ważnym wydarzeniem dla 

społeczności szkolnej było pożegnanie 

Pani Haliny Czerwik, która odeszła na 

emeryturę. Pani Czerwik przepracowała w 

domaszkowskiej szkole 38 lat. Wszyscy 

gorąco dziękowali za pracę, do 

podziękowań przyłączyli się także rodzice. 

 Pani dyrektor wszystkim życzyła 

nauki w trybie stacjonarnym i dużo 

zdrowia. 

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 

W MIĘDZYLESIU 

INFORMUJE 

Pierwszego września, 112 przedszkolaków 

wkroczyło w mury naszego przedszkola. 

Wraz z nowym rokiem szkolnym zmieniły 

się również  nazwy grup przedszkolnych: 

Sowy – 6 latki, Wilczki – 5 i 6 latki, 

Delfinki – 4 i 5 latki, Biedronki – 4 latki i 

Żabki –  

3 latki. Mimo trudnej sytuacji związanej  

z pandemią, oraz nowymi procedurami, 

które mają zapewnić bezpieczeństwo, 

większość dzieci przyszła uśmiechnięta i 

bardzo stęskniona kontaktu z 

rówieśnikami. Nasze dzielne trzylatki 

wciąż przechodzą proces adaptacji, ale 

radzą sobie naprawdę wspaniale.  

 GR. V „ŻABKI” 

 

 

W październiku, w ramach projektu 

„Kulturowe spotkania z Bolkiem i 

Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – 

Kraliky” realizowanego ze środków 

Funduszu Mikroprojektów w 

Euroregione Glacensis w ramach 

Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska, przedszkolaki będą 

poznawały kulturę, tradycje, symbole 

narodowe Czech. Natomiast w Przedszkolu  

w Kralikach (Czechy) kulturę Polski. 

Chcemy by dzieci jak najwięcej 

dowiedziały się o naszych najbliższych 

sąsiadach. Poprzez gry i zabawy, naukę 

tańców, omawianie a następnie 

smakowanie tradycyjnych potraw,  

korzystanie z opracowanego z 

Przedszkolem w Kralikach słownika 

polsko – czeskiego będziemy  obniżać 

barierę językową i przygotowywać się do 

spotkania z sąsiadami. 

 Z końcem wakacji zakończył się 

remont drugiej łazienki przedszkolnej 

zlokalizowanej przy sali gr. IV „SOWY”. 

Środki na ten cel przekazała Gmina 

Międzylesie. Dziękujemy  

 

 

 

 



Dzisiejsza łazienka grupy „SOWY” 

 

 

 

 

Do wyremontowania pozostała łazienka gr. 

III „ DELFINKI” oraz gr. V „ŻABKI”. 

Dzisiejsza łazienka gr. III 

 

 

Dzisiejsza łazienka gr. V 

 

 

Przedszkole otrzymało wsparcie finansowe  

w kwocie 4.000 zł od Rady Sołeckiej  

w Międzylesiu z przeznaczeniem na siatkę 

ogrodzeniową. Od kilku lat małymi 

krokami staramy się wymienić ogrodzenie 

placu zabaw od strony domków 

jednorodzinnych. W tym przedsięwzięciu 

wspiera nas Rada Sołecka w Międzylesiu 

za co z całego serca dziękujemy. W tym 

roku dzięki wsparciu powinniśmy 

zakończyć wymianę ogrodzenia.   

 

Grupa „Biedronki”, w związku ze 

złożona prośbą, otrzymała od 

Nadleśnictwa Międzylesie  wsparcie 

finansowe w kwocie 3.000 zł na 

doposażenie sali zabaw. Bardzo, bardzo 

dziękujemy !!!  

Otrzymaliśmy również wsparcie 

finansowe w kwocie 2.500 zł z Gminnego 

Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na realizacje grantu  

pt. „Metoda Kolorowych Dźwięków”,  

w ramach którego zakupione zostaną dwa 



pianina podłogowe „KolorPiano”, 

odbędzie się szkolenie kadry 

pedagogicznej w stosowaniu nowej 

metody, a także warsztaty, konkursy 

rodzinne i spotkania indywidualne z 

rodzicami i dziećmi objętymi pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną  

w przedszkolu.   

  

Kolejna inwestycja w przedszkolu 

to, wymiana rynien na budynku 

przedszkola wykonana przez pracowników 

ZGKiM w Międzylesiu. W realizacji 

inwestycji bardzo dużego wsparcia udzielił 

nam Pan Burmistrz, gdyż od dłuższego 

czasu był problem ze zorganizowaniem 

podnośnika o odpowiedniej długości 

ramienia. W ramach współpracy gmin, 

wsparła nas Ochotnicza Straż Pożarna z 

Waliszowa. Bardzo dziękujemy   

 

Kończąc informacje o tym co 

działo się w przedszkolu w ostatnim 

czasie,   zwracamy się z prośbą do 

Rodziców dzieci przedszkolnych o pomoc 

w organizacji pracy pracowników 

przedszkola i powiązanym z tym 

odbieraniem dzieci w pełnych godzinach, 

tj. 13:00, 14:00 i 15:00. Dopiero od 

godziny 15:00 do 15:30 na korytarzu 

będzie wyznaczony pracownik dyżurujący, 

który bez dezorganizacji swojej pracy 

będzie obserwował przyjście rodzica i 

wydawał dzieci. Wcześniej dzieci zbierane 

będą z grup o pełnych godzinach, ubierane 

w szatniach i przekazywane oczekującym 

Rodzicom o 13:00, o 14:00 i o 15:00. 

Jeżeli zaistnieje wcześniejsza potrzeba 

odbioru dziecka z przedszkola lub 

ustalenie stałej wcześniejszej godziny, 

proszę przekazać taką informację 

wychowawcy grupy lub bezpośrednio 

dyrektorowi przedszkola. Prosimy o 

zrozumienie zaistniałej potrzeby 

ustabilizowania obowiązków pracowników 

obsługi. Dziękujemy  

Dzień Edukacji Narodowej 

14 października 2020 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy placówek oświatowych, 

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty! 

Dzień Edukacji Narodowej jest 

dniem szczególnym dla wszystkich 

nauczycieli i pracowników oświaty. Praca 

nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle 

ważną funkcję w edukacji i wychowaniu, 

a w dzisiejszych czasach nabiera ona 

wyjątkowego znaczenia. Bycie dobrym 

nauczycielem i wychowawcą wymaga nie 

tylko wiedzy i doświadczenia, ale również, 

a może nawet przede wszystkim 

zaangażowania i chęci współpracy 

z młodym pokoleniem, otwartości na nowe 

wyzwania, które stawiane są 

współczesnemu społeczeństwu. 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

w imieniu całego samorządu Miasta 

i Gminy Międzylesie wszystkim 

nauczycielom, pedagogom 

oraz pozostałym pracownikom placówek 

oświatowych  składamy najserdeczniejsze 

życzenia wielu sukcesów zawodowych 

i osobistych, wytrwałości i cierpliwości 

w wychowywaniu młodego pokolenia. 

Życzymy także realizacji zamierzeń, 

satysfakcji z pełnionej funkcji, oraz pasji 

i odwagi w odkrywaniu tajemnic nauki.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Międzylesiu   Jerzy Marcinek 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Tomasz Korczak 
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PODSUMOWANIE SEZONU 

KĄPIELOWEGO 2020 

 

Basen kąpielowy, w związku z 

zagrożeniem epidemicznym, był czynny od 

18 lipca do 30 sierpnia 2020 r. Usługi 

świadczyliśmy od wtorku do niedzieli w 

godzinach 10.00 – 18.00. W tym okresie z 

obiektu skorzystało 7.701 Klientów – 

2.151. w lipcu oraz 5.550. w sierpniu. 

Pomimo ograniczeń w liczbie 

Klientów jednoczasowo przebywających 

na obiekcie, rotacja Klientów w ciągu dnia 

sprawiła, że jedynie dwukrotnie zdarzyło 

się, że Klienci oczekiwali na zwolnienie 

się miejsca na basenie, a czas oczekiwania 

nie trwał dłużej niż 15 minut.  

Wszystkim Klientom dziękujemy 

za zrozumienie. Dziękujemy też za każde 

dobre słowo, za to, że Wam się u nas 

podoba, że doceniacie starania wszystkich 

pracowników basenu o to, by zapewnić 

naszym Klientom usługę możliwie 

najwyższej jakości.  

Mamy nadzieję, że w sezonie 2021 

równie chętnie nas odwiedzicie, że stan 

zagrożenia epidemicznego odejdzie w 

zapomnienie i już w czerwcu będziemy 

mogli gościć pierwszych Klientów. Tak 

więc do zobaczenia. Serdecznie 

zapraszamy.  

 

WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI 

RUCHOWEJ CIĄG DALSZY 

Mówi się, że „w zdrowym ciele – 

zdrowy duch”. W tym nietypowym sezonie 

rozkręciliśmy się na dobre i kontynuujemy 

nasze lokalne imprezy sportowo-

rekreacyjne z nadzieją, że wszyscy ich 

uczestnicy czują się dzięki nim lepiej i 

radośniej. 

W sobotę 22 sierpnia 2020 r. 

rowerzyści wyruszyli na III etap „Korony 

Międzylesia”.  

 

Tym razem jedenastu śmiałków 

spotkało się przy basenie kąpielowym w 

Międzylesiu, by wspólnie wyruszyć na 

trasę: Międzylesie (ulicami Kościelną, 

Polną, Sportową, Lipową i Osiedle) - 

przełęcz nad Różanką -  Różanka - 

przewyższenie nad Niemojowem. Łącznie 

do pokonania było 8,6 km oraz 230 m. 

różnicy wzniesień. Nietypowo, jak na 

UpHill, po drodze, dla wytchnienia 

zaliczyliśmy zjazd, by potem już 

nieustannie piąć się w górę. 

Rozpoczęliśmy tzw. startem honorowym, 

czyli wspólnym przejazdem aż do 

skrzyżowania ulic Sportowej i Lipowej, a 

potem… każdy jechał tak, jak mu w duszy 

zagrało. Na mecie najszybciej zameldowali 

się Jakub Karmelita, Janusz Kűchnel oraz 

Piotr Galik, w związku z czym najdłużej 

czekali na podsumowanie imprezy oraz 



wspólne zdjęcie, najdłużej też oklaskiwali 

kolejnych zdobywców wzniesienia. 

IV ETAP „KORONY MIĘDZYLESIA 

2020” 

 

Piękny, słoneczny, aczkolwiek zimny 

poranek zachęcił czternastu rowerzystów 

do spróbowania swoich sił na trasie o 

dystansie 8,3 km i 200 m. różnicy 

wzniesień. Spotkaliśmy się na parkingu 

przy stawach w Szklarni, by, po zrobieniu 

pamiątkowego zdjęcia z widokiem, 

wyruszyć watahą na trasę. Stało się 

tradycją tegorocznego sezonu, że 

wyruszamy wspólnie, by już po chwili 

rozproszyć się i pokonać etap we własnym 

stylu. Kto ma ochotę „wygrać” etap, czyli 

pokonać trasę w jak najkrótszym czasie, 

ten kręci, co sił w nogach i pary w płucach. 

Kto po prostu chce czerpać przyjemność z 

udziału w imprezie, ten we własnym 

tempie, bez zbytniej presji, dociera do celu. 

Nawet da się po drodze porozmawiać. 

Dzisiejszy cel to jedna ze stromych dróg w 

Nowej Wsi, a meta to ostatnie metry 

asfaltu wiodące do lasu. Czas zmierzony. 

A jakże! Numery startowe zapamiętane. 

No raczej! Najszybszy – Sławomir 

Ratuszniak (cały tydzień testował trasę i 

ostro trenował, by pobić swój własny 

rekord i zameldować się na mecie po 23 

minutach i 51 sekundach. Drugi czas dnia 

należy do Andrzeja Jędrzejewicza 26’47’’, 

a trzeci do Łukasza Korczaka 27’24’’. 

Wielkie brawa należą się wszystkim 

uczestnikom – każdy wspiął się na swój 

własny szczyt i swoją własną nagrodę – 

kolejny krok ku lepszej kondycji 

psychofizycznej.  

Już 17 października 2020 r. zakończenie 

tegorocznego, nietypowego sezonu 

„Korony”. Koronny etap, jak najbardziej 

typowy – tradycyjnie podjedziemy z 

Goworowa do Jodłowa. Na mecie 

niespodzianki. Jako że niespodzianki to do 

końca nie wiadomo, jakie one będą. Z 

pewnością dla wszystkich rozpalimy 

ognisko i pewnie będą jakieś smakołyki 

ogniskowo-słodkościowe. Mamy nadzieję, 

że będzie to zakończenie z przytupem, że 

licznie się odliczycie. 

W kolejną sobotę 26 września 

2020 r. po raz pierwszy na rowerzystów 

czeka do pokonania pętla Up Hill „Wilcza 

Międzyleska” o długości 12,3 km i 160 m. 

różnicy wzniesień. Start i meta w 

Domaszkowie przy Orliku.  

 

 

 



 

 

Marszobiegacze spotkali się na 

stadionie 5 września 2020 r. na 92. 

imprezie marszowo-biegowej „Moja 

Dwunastka”. Dziewięcioro uczestników 

wspólnie pokonało 16 km w przepięknych 

okolicznościach pogodowej aury, oddając 

się nie tylko aktywności ruchowej, ale 

również konwersacjom o wszystkim.  

 

 

Kolejne, już 93. marszobieganie 3 

października 2020 r. Czekamy na basenie 

od 9.30, by wystartować na stadionie o 

godz. 10.00. 

Wszystkich nieustannie serdecznie 

zapraszamy do udziału w imprezach, do 

zadbania o swoje zdrowie oraz lepsze 

samopoczucie. 

PUCHAR BURMISTRZA 

16.07.2020 r. na boisku sportowym 

w Domaszkowie odbył się mecz w ramach 

Pucharu Burmistrza. Zachowując zasady 

bezpieczeństwa Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie zaprosił do udziału Śnieżnik 

Domaszków oraz Sudety Międzylesie. 

Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:0 dla 

Śnieżnika Domaszków. Bramki dla 

naszego zespołu 3x Piotr Fąfara, 2x 

Wojciech Brogowski oraz Piotr 

Wojciaczyk. Za swoją skuteczność Piotr 

Fąfara otrzymał statuetkę dla najlepszego 

strzelca, Przemysław Iskra za czyste konto 

bramkowe statuetkę dla najlepszego 

bramkarza turnieju, a statuetkę fair play 

otrzymał Tomasz Dzięcioł. Gratulujemy 

MISTRZOSTWA EUROPY  XPC  

SIEDLCE  27-29.08.2020 R. 

 

 

W dniach 27-29.08.2020 r. w  Siedlcach  

odbyły się Mistrzostwa Europy w Trójboju 

Siłowym federacji XPC. W Mistrzostwach 

tych wystartowało ponad 200. zawodników  

z 10. krajów. W zawodach tych świetnie 

wystartowali nasi zawodnicy 

reprezentujący zarówno nasz kraj , jak i 

macierzysty klub sportowy. 
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Kamila Wyderska  - złoto  w kat. Junior do 

67,5 kg,  wynik 60 kg. 

Patryk  Hajduk  - złoto w kat. Junior  do 90 

kg,  wynik 150 kg. 

Łukasz Gajdulewicz  - złoto w kat. Junior  

do 100 kg,  wynik 175 kg. 

Piotr Jurkiewicz  - srebro  w kat  Masters  

50-59 do 82,5 kg,  wynik 110 kg. 

Marcin Szreiber - srebro  w kat  Masters  

40-49 do 82,5 kg,  wynik 150 kg 

Andrzej Juraszek  - złoto  w kat. Masters  

40-49 do 100 kg,  wynik 167,5 kg. 

Krzysztof Halczyk  - srebro  w kat. 

Masters 40-49 do 140 kg,  wynik 182,5 kg. 

Grzegorz Kantor  - brąz  w kat. Masters  

40-49 do 140 kg,  wynik 170 kg. 

Andrzej Dudek  -  kat.  Masters  40-49 do 

110 kg – podejścia niezaliczone przez 

sędziów (błędy techniczne) 

 

 

 

SERCE MAM TO POMAGAM… 

 

29 sierpnia na placu rekreacyjnym 

w Smreczynie odbył się szczególny festyn.  

Dobrzy i czuli na ludzkie nieszczęście 

ludzie z gminy Międzylesie  włączyli się w 

akcję pomocy dla JULKI – Julii Kuczały, 

która dotknięta została najcięższą z 

możliwych chorób.  

 

 
 

 
 

Aby uratować młode życie trzeba 

jak najszybciej uzbierać niewyobrażalnie 

duże pieniądze, dzięki którym Julka będzie 

mogła zostać poddana w USA wyjątkowo 

skutecznemu, ale i bardzo kosztownemu 

leczeniu   jakim  jest cała seria 

autologicznych  przeszczepów szpiku. 

Cenna jest każda uzbierana na ten cel 

złotówka.  

 



 
 

Jako pierwsi w akcję zbierania 

pieniędzy włączyli się PP. Iwona i Mariusz 

Kubiakowie, wystawiając w swoim sklepie 

puszkę na datki dla Julki. Uzbierali w ten 

sposób i przelali na dobro Julii Kuczały 

1200zł., 

 

 
 

przy czym zbiórka na ten szczytny 

cel trwa nadal, aż do końca września br.  

Festyn w Smreczynie, zakończył 

się niewątpliwym powodzeniem. Przyniósł 

on bowiem znaczący dochód w wysokości  

25.400 zł., które także zasiliły konto chorej 

dziewczyny.  

 
 

Na leczenie Julii Kuczały 

„poleciał” także  przelew od Roztoczan. 

Pieniążki zostały zarobione na dożynkach 

2020. Łącznie – to informacja od sołtysa 

Roztok,  z dożynek roztoczanie przelali 

1.895 zł., życząc Julce dużo zdrówka, 

wytrwałości i jak najszybszego dotarcia do 

USA.  

Pomyśleli również o potrzebie 

pomocy Julii pracownicy Zakładu Usług 

Komunalnych w Międzylesiu, którzy 

przelali na rzecz Julii 200.00zł.  

 

 
Dobroć serca pokazał także 

Domaszków, który 18 września 

zorganizował piknik na rzecz chorej Julii. 

Sołtys Domaszkowa Żaneta Olszowy 

między innymi poprzez nasz gminny 

„Informator…”(…) dziękuje wszystkim,  

którzy przybyli uatrakcyjnić piknik, tym 



którzy, upiekli ciasto, lepili pierogi, oddali 

fanty i przedmioty na aukcję,  oraz tym 

którzy dzielnie licytowali, kupowali albo 

wrzucali do puszki… 

 

 
 

 
 

 

ZEBRALIŚMY... 14 038,92 gr... 

Piękna suma zebrana po tygodniu 

intensywnych przygotowań w niecałe 3 

godziny!!! 

Wszystkim baaardzo serdecznie 

dziękuję, to było cudowne przeżycie, 

ogromne brawa dla wszystkich Państwa za 

włączenie się do akcji !!!! (…)”. Pisze na 

FB pani sołtys.  

Wspaniale wiedzieć, że w naszej 

maleńkiej gminie bije tyle dobrych i 

czułych serc, wspaniale wiedzieć że 

międzylesianie nie pozostawiają ludzi 

będących w dramatycznej potrzebie bez 

niezbędnej, płynącej z serca pomocy ! 

DZIĘKUJEMY ! 

 

Z ostatniej chwili !!!  Informacja ze 

strony  sie pomaga.pl prowadzącej 

zbiórkę pieniędzy na leczenie Julii 

Kuczały : 

 

 

 

„(…)Otrzymaliśmy nowy kosztorys z 

kliniki w USA, z którego wynika, że 

zebrana kwota wystarczy na leczenie 

Julki! Możemy zatem zakończyć zbiórkę! 

Radość jest ogromna, ponieważ  specjaliści 



ze szpitala uniwersyteckiego w St. Louis 

zaproponowali Julii najnowocześniejsze 

leczenie polegające na zastosowaniu 

autologicznych przeszczepów szpiku. W 

ciągu najbliższych dwóch tygodni Julia 

powinna rozpocząć terapię! 

Przeczytajcie kilka słów od Julki:  

Dzięki tysiącom wspaniałych ludzi moje 

leczenie jest możliwe! Chciałabym bardzo 

serdecznie podziękować za dobro, za 

hojność, za wspaniałe słowa i wielki 

strumień pozytywnej energii – za to, że 

chce Wam się chcieć pomagać. Jesteście 

wspaniali, a dobro powraca. 

Trzymajcie kciuki za mnie. Wiem że 

muszę dać radę, jestem Wam to winna. Do 

zobaczenia za osiem miesięcy, z 

niecierpliwością czekam na moment gdy 

będę mogła zacząć spłacać swój dług 

wobec Świata(...)” 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


