
 
 

 

 



ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ STRZELCZYK DYREKTOREM 

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MIĘDZYLESIU 

Jeden z najbardziej emocjonujących momentów dla dziecka, oraz – 

podejrzewam, także  rodziców, to początek przygody z przedszkolem. Co panie 

nauczycielki  robią,  aby adaptacja w przedszkolu była przyjemna i sprawiła, że dziecko 

polubi przedszkole ?  

Zainteresowanie dziecka zabawą, zdobycie zaufania i serdeczny uśmiech na twarzy. 

To podstawa. W tym roku był to trudny czas dla dzieci nowych, inny niż w poprzednich latach. 

Rodzice nie mogli wejść do przedszkola. Dziecko odbierała „obca” pani. Jednak ma to swoje 

plusy, gdyż widząc uśmiechnięte, życzliwe panie, szybko poczuły się bezpieczne i pełne 

zaufania. Miały nawet swoje ulubione panie, z którymi szły do sali. Dzisiaj jest już bardzo 

dobrze. Adaptacja przebiegła sprawnie i w krótkim czasie dzieci nabyły zaufania do 

pracowników.  

A co mogą zrobić rodzice, aby ułatwić maluchowi start w przedszkolu ?  

Rodzice powinni przygotować  dziecko i oswoić z myślą, że niedługo zostanie 

przedszkolakiem. Opowiedzieć co dziecko będzie robiło w przedszkolu, kto będzie się nim 

opiekował, z kim i czym będzie się bawiło. Opowiedzieć o własnym pobycie w przedszkolu z 

czasów dzieciństwa. Dla zapewnienia poczucia pewności siebie u dziecka, należy ćwiczyć 

czynności samoobsługowe, żeby dziecko mogło być w większym lub mniejszym stopniu 

samodzielne.                                                                                                                                                              

Nie należy obiecywać dziecku nagrody za to, że pójdzie do przedszkola. Kiedy już 

dziecko przyjdzie do przedszkola, rozstanie powinno być krótkie, z uśmiechem rodzica oraz 

informacją o odbiorze z przedszkola. W bieżącym roku, w czasie pandemii COVID-19, 

rozstania były naprawdę krótkie, co sprawiło, że dzieci szybciej zaadaptowały się do 

warunków przedszkolnych, szczególnie 3 latki. 

 Rodzice powinni dotrzymywać danego dziecku słowa i przychodzić po nie zgodnie z 

obietnicą. Inaczej dziecko nie będzie czuło się bezpiecznie. Ważne są pochwały za odwagę w 

radzeniu sobie w trudnych sytuacjach oraz poświęcenie czasu dziecku w godzinach 

popołudniowych, kiedy jest już z w domu.   

Jakie są główne zadania przedszkola ?  

Głównym zadaniem przedszkola jest planowanie zajęć zgodnie z podstawą 

programową, a w tym tworzenie warunków umożliwiających swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków 

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i 

bezpieczeństwo, przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych, tworzenie 

sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, poznawanie cyfr i liter oraz wiele 

innych zadań.  

W tym wszystkim ważne jest to, żeby stworzyć dziecku warunki zbliżone do domowych, 

oddać serce, reagować na potrzeby, zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Organizować 

zabawę, która jest podstawową formą nauki w przedszkolu, nie zapominając o przestrzeganiu 

ustalonych z dziećmi zasad i warunków zabawy. Zadbać o domową atmosferę, a zarazem 

dyscyplinę i zaangażowanie w codzienne obowiązki.  

Jak wygląda dzień przedszkolaka ?  

Dzieci zbierają się w przedszkolu do godziny 8:00 w dwóch grupach łączonych. Jest to 

czas swobodnej zabawy. Od godziny 8:00 do 14:00 w wydzielonych salach zabaw pod opieka 

wychowawców dzieci poddane są wnikliwej obserwacji nauczyciela, rysują, wycinają, 

układają klocki, bawią się tematycznie, wykonują zadania zlecone przez nauczycielkę, poznają 

litery i cyfry oraz śpiewają, tańczą, uczą się czynności samoobsługowych i higienicznych.  



Nauczycielki organizują planowane zajęcia edukacyjne. Wychodzą na plac zabaw, 

spacery. W tym czasie spożywają także 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Każdy 

posiłek poprzedzony jest starannym myciem rąk. Od godziny 14:00 do 15:30 dzieci stopniowo 

łączą się w grupach, kończąc dzień w przedszkolu. Rodzice odbierają przygotowane do 

wyjścia dzieci o ustalonych w umowach, pełnych godzinach. 

Ten dzień przedszkolaka zmienił czas panującej pandemii COVID-19. Obowiązują nas 

procedury utworzone na podstawie wytycznych GIS i MEN, które zamieściliśmy na 

Facebooku przedszkola i stronie www.spmiedzylesie.przedszkolna.net  

Rodzice od 1 września nie wchodzą do przedszkola. Dzieci muszą uczyć się 

samodzielności od momentu wejścia do szatni przedszkolnej, co jest ogromnym plusem w ich 

edukacji. Nie znaczy to, że nie mają wsparcia w osobach dorosłych. Panie wspomagające 

nauczycielki pomagają dzieciom, jeżeli sytuacja tego wymaga.  

Na dzień dzisiejszy dostrzegamy w dzieciach poczucie dumy i zadowolenia z własnej 

samodzielności. Po wejściu do sali zabaw, pierwsza czynność to mycie rąk. Większość dzieci 

ma już opanowany ten nawyk i tu proszę rodziców o dopilnowanie, żeby ten nawyk zagościł 

również w domach: „wchodzę do mieszkania – myję ręce”. W obecnej chwili czynności 

higieniczne powtarzane są wielokrotnie w ciągu dnia. Nie uchronimy dzieci od zbliżania się 

do siebie, ale częste mycie rąk jest jednym z elementów zapobiegania zarażaniu się. Trudno 

też uchronić się przed przytulaniem, kiedy to dziecko potrzebuje ciepła i pocieszenia, wytarcia 

noska po żalach i rozpaczy, bo i takie dni się zdarzają.  

Nauczycielki i pracownicy obsługi wyposażeni są w przyłbice, które zawsze w chociaż 

niewielki sposób pozwolą uchronić siebie i dziecko przed zarażeniem. Przedszkolna 

rzeczywistość jest inna niż się wydaje. To są małe dzieci i potrzebują dużo ciepła i kontaktu z 

osoba dorosłą. Nie możemy odtrącać ich potrzeb pomimo dużego ryzyka zakażenia.  

Od wielu lat pracuje pani z dziećmi, czy może pani wyjaśnić dlaczego tak ważne 

dla rozwoju dziecka jest uczęszczanie do przedszkola…  

Krótko mówiąc, dziecko uczy się żyć w społeczeństwie, uczy się rozróżniać dobro od 

zła, wyrażać i reagować na emocje, szanować otaczającą nas przyrodę, wytwory ludzkiej 

wyobraźni, nabywa umiejętności, zdobywa wiedzę, wyrównuje braki rozwojowe i jest 

przygotowane do dalszego etapu jakim jest szkoła.   

Jak w trudnym czasie pandemii  zorganizowane jest życie przedszkola ? Co się 

zmieniło,  jakie zajęcia się w nim odbywają, takie same jak przed epidemią ?  

Wprowadziliśmy ograniczenia związane z przyjmowaniem gości na terenie 

przedszkola. W tym roku prawdopodobnie nie będziemy przyjmować teatrzyków, policjantów, 

strażaków, leśników, itp. Nie oznacza to całkowitego zawieszenia współpracy, gdyż są inne 

formy, które obecnie rozważamy. Może się zdarzyć, że zaistnieje konieczność organizacji 

spotkania z ciekawą osobą na terenie placówki, wtedy zachowamy wszelkie środki ostrożności 

w trakcie spotkania i po spotkaniu.  

Zajęcia programowe i zabawy odbywają się tak jak dotychczas. Nie ma możliwości 

zorganizowania zabawy w utrzymaniu odległości, czy też nakazaniu dzieciom noszenia 

maseczek. Najlepsza zabawa jest wtedy, kiedy można się zbliżyć, przytulić do koleżanki, 

kolegi, wspólnie ugotować obiad dla lalek, wspólnie skorzystać z kredek, narysować coś dla 

koleżanki lub pni, razem zatańczyć i napsocić.  

Nie widzę wesołych przedszkolaków na wyprawach „w miasto”. Czy obowiązuje 

zakaz organizowania  wyjść grupowych poza teren przedszkola ?  

Wyjścia grupowe w miasto ograniczyłam do wyjść tematycznych niezbędnych do 

realizacji programu wychowania przedszkolnego. Swobodne spacery zastępowane są 

pobytem na placu zabaw lub zabawami ruchowo-tanecznymi w sali przy otwartych oknach. 

Jakie działania podjęło nasze przedszkole, by zapewnić  jak największe 

bezpieczeństwo zdrowotne swoich małych podopiecznych ?  

http://www.spmiedzylesie.przedszkolna.net/


Rodzice zapoznali się z procedurami i zasadami przyprowadzania dziecka do 

przedszkola. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zrozumienie. Rodzice nie wchodzą do 

przedszkola, odbierają dzieci o równych godzinach. Nie organizujemy spotkań dla rodziców, 

chyba, że sytuacja będzie tego wymagała. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami w sposób 

przez siebie ustalony.  

Opłaty wnoszone są bezpośrednio na konto przedszkola. Dziecko przychodzące do 

przedszkola lub zmieniające grupę w godzinach popołudniowych myje dokładnie ręce 

mydłem, a technika mycia rąk doskonali się z dnia na dzień.  

W każdej grupie przedszkolnej zatrudniona jest pracownica na stanowisku pomoc 

nauczyciela, która na bieżąco dezynfekuje stoliki, zabawki i toalety. W bliskich kontaktach z 

dziećmi nauczyciele i pracownice wspomagające zakładają przyłbice.  

Jest straszny czas, niebezpieczny, nerwowy, czy mimo to lubi pani  swoją pracę  ? 

Pomimo nadmiaru obowiązków na stanowisku dyrektora, ciągle zmieniających się 

przepisów, trudnej i nerwowej atmosfery pracy w związku z „biurokracją”, lubię to co robię. 

Nie pracuję dla siebie i sama, ale dla dzieci, które wnoszą radość w nasze życie każdego dnia. 

Każdy dzień w przedszkolu jest inny i to najbardziej lubię.  

Co chciałaby pani zrobić – zmienić,  w naszym przedszkolu, gdyby miała pani 

nieograniczone możliwości  finansowe ?  

Wszystko. Najważniejszy byłby generalny remont przedszkola, od podstaw. Budynek 

sam w sobie jest bardzo ładny, zabytkowy, jednak wewnątrz ma mało pomieszczeń. Marzy się 

nam, nauczycielom, duża sala do zabaw ruchowo – tanecznych z odpowiednim wyposażeniem, 

którą można by zorganizować na strychu. Z prawdziwego zdarzenia sprzęt i pomoce do 

prowadzenia zajęć logopedycznych i innych terapeutycznych z zakresu udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w każdej sali sprzęt komputerowy i tablice interaktywne 

(mamy jedną, druga będzie), programy do tablicy interaktywnej, rozbudowany plac zabaw w 

ścieżki rowerowe, i wiele innych. 

 Ale najważniejszy jest generalny remont budynku. Jedyne czego nie chciałabym 

zmieniać, to kadra pedagogiczna i obsługowa przedszkola, która oddaje dzieciom serce, dba 

o ich bezpieczeństwo i wychowanie.  

Gdyby pani miała okazję spotkać złotą rybkę, jakie byłyby pani trzy życzenia ? 

Trudne pytanie. Życzeń jest dużo i pojawiają się na bieżąco w codziennej pracy. 

Jednak następnego dnia już się o nich nie pamięta, bo często są poza naszym zasięgiem  

Pierwsze życzenie, to pięknie odremontowane przedszkole, wyposażone od A do Z w 

nowe meble, nowoczesne urządzenia i sprzęt multimedialny, zabawki dla wszechstronnego 

rozwoju dziecka, wyposażona kuchnia główna. 

Drugie życzenie, to środki na kształcenie młodej kadry pedagogicznej, szczególnie w 

kierunku pedagogiki specjalnej, gdyż coraz więcej dzieci potrzebujących pomocy uczęszcza do 

przedszkoli ogólnodostępnych. 

Trzecie życzenie, w połączeniu z pierwszym i drugim, szczęśliwe dzieci w przedszkolu, 

zadowoleni w 100% Rodzice. 

Życzenia spełniają się, ale potrzebują czasu. Na dzień dzisiejszy, kilka z nich spełniło się, ale 

do tych głównych jest jeszcze daleko   

Dziękuję za rozmowę  

 

 

 

 

 



 
30 września 2020 r. odbyła się 

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał : 

 

1 w sprawie przystąpienia gminy 

Międzylesie do prac nad utworzeniem i 

opracowaniem  

       dokumentów programowych 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Południowego  

       Obszaru Funkcjonalnego 

 2 w sprawie  wyrażenia zgody na 

zniesienie współwłasności nieruchomości 

położonych w  

        Międzylesiu 

 3 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020 

 4 w sprawie  zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy na rok 2020 

Zainteresowanych przebiegiem 

sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 

po otwarciu zakładki  Rada Miejska  

zapoznać się można z protokółem z obrad 

 

 UTYLIZACJA AZBESTU 

W połowie września bieżącego 

roku zostało zakończone zadanie „Program 

usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy 

Międzylesie – 2020”, które jest 

finansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Wyłoniona firma – Logistyka Odpadów 

Azbestowych Sp. z o.o., sp.kom. z Bielska 

Białej – w miesiącach letnich zebrała i 

zutylizowała ponad 70 ton płyt 

eternitowych, pochodzących z dachów. 

Całość zadania przebiegała bez większych 

zakłóceń. Odbiór materiałów 

zawierających azbest był przeprowadzany 

bez żadnego wkładu finansowego ze strony 

zdającego. Gmina Międzylesie stara się 

corocznie pozyskiwać środki zewnętrzne 

na działania tego typu, które 

przeprowadzone w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami, przyczyniają 

się do poprawy środowiska na naszym 

terenie. 

 

ZAKOŃCZONO PRACE 

BUDOWY WIEŻY NA 

CZERŃCU… 

 
… wykonana została konstrukcja i 

instalacja odgromowa. Obecnie należy 

wykonać inwentaryzacje geodezyjną i 

uzyskać stosowne pozwolenie na 

użytkowanie budowli.  

http://www.miedzylesie.pl/
https://miedzylesie.pl/10389/informacja-dotyczaca-utylizacji-azbestu.html


Wieża ma 24 m wysokości i wykonana 

została z konstrukcji drewnianej - z 

modrzewia. Budulec został 

zaimpregnowany. Trwałość konstrukcji 

wg. projektanta i wykonawcy to 40 lat. 

Inwestycje zrealizowała firma TESMEN 

spolecnost s.r.o. z Cerveny Kostelec. 

  Gmina Międzylesie wystąpiła do 

nadzoru budowlanego o pozwolenie na 

użytkowanie obiektu. Z uwagi na brak tego 

pozwolenia wstęp na wieżę jest 

zakazany. O udostępnieniu jej dla 

turystów  i oficjalnym otwarciu będą 

Państwo na bieżąco informowani.        

 

ZGROMADZENIE OGÓLNE                                                                                         

STOWARZYSZENIA POLSKIEJ 

SIECI ODNOWY I ROZWOJU 

WSI 
W dniach 28-29 września 2020 r. 

przedstawiciele gmin należących do 

Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i 

Rozwoju Wsi spotkali się na 

Zgromaczeniu Ogólnym w Jarosławcu, 

gmina Postomino. Zgromadzenie 

prowadził Wójt Gminy Dzierżoniów i 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 

Marek Chmielewski. 

 

 

 
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. Omawiano nowe 

narzędzia promocyjne jak aplikacja 

turystyczna PSORW i SNW, oraz 

ogłoszono konkurs „Miejsce Ciekawe”, 

które ma na celu wyróznienie najbardziej 

wartościowych i cennych miejsc 

znajdujących się na terenach wiejskich. 

Szczegółowe informacje na temat 

konkursu przedstawił Ryszard Wilczyński 

– Poseł na Sejm RP i ekspert ds. Sieci 

Najciekawszych Wsi. Ponadto 



Zgromadzenie Ogólne zdecydowało o 

nadaniu tytułu honorowego członka 

Stowarzyszenia prof. Sylwii Staszewskiej i 

Ryszardowi Wilczyńskiemu – ekspertom 

ds. Sieci Najciekawszych Wsi i 

wieloletnim współpracownikom PSORW. 

W tym dniu uczestnicy spotkania mieli też 

okazję zwiedzić teren gminy Postomino 

m.in. Muzeum Bursztynu, latarnię morską, 

plażę „Polski Dubaj” w Jarosławcu, a  

także skansen „Stary Młyn” w Naćmierzu. 

Kolejnego dnia zwiedzili miejscowości, 

które w ubiegłym roku otrzymały 

certyfikat uczestnictwa w Sieci 

Najciekawszych Wsi – Łącko i Swołowo. 

 

WIZYTA GRZEGORZA 

MACKO                                      

WICEMARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLASKIEGO 

 

 

 
 

17.10.2020 r. Wicemarszałek 

Województwa Dolnośląskiego Grzegorz 

Macko wraz z Burmistrzem Tomaszem 

Korczakiem oraz przedstawicielami 

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie mieli 

okazję sprawdzić efekty otrzymanego 

wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego.  

 
 

 

 

W pierwszej kolejności 

zaprezentowano nowe oświetlenie uliczne, 

jakie zostało wykonane przy ul. Słonecznej 

oraz Szkolnej w Międzylesiu. Inwestycje 

zostały zrealizowane w ramach 

dofinansowania z Dolnośląskiego 

Funduszu Pomocy Rozwojowej. 

Inwestycję zrealizował Zakład 

Wykonawstwa Sieci Elektrycznych 

"MIGACZ" Leszek Migacz z Krzeszowa 

za kwotę 133.712,26 zł. Wysokość 

dofinansowania 107.222 zł. 

Druga inwestycja to odbudowa 

drogi transportu rolnego w Gajniku na 

długości 352 mb. Inwestycja została 

zrealizowana z dotacji celowej z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego dot. 

ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zdanie 

zostało zrealizowane przez 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - 

Mostowych "DROGMOST" Sp. z o.o. w 

Kłodzku za wartość 136.579,20 zł. 

Wysokość dotacji 88.704 zł. 

Przy okazji spotkania goście mieli 

okazję zobaczyć budowę wieży widokowej 

o wysokości 24. m, na Górze Czerniec, 

obręb Niemojów, realizowanej w ramach 

projektu "Czesko-Polski Szlak Grzbietowy 

- wschodnia część". 

 

 

 



WIZYTA MINISTRA 

DWORCZYKA  

W MIĘDZYLESIU 
 

16 października w naszej gminie gościł 

Minister Michał Dworczyk. W trakcie 

spotkania z Burmistrzem omówiono 

bieżące funkcjonowanie gminy. Pan 

Minister Dworczyk zaproponował 

podpisanie porozumienia w sprawie 

zacieśnienia współpracy miedzy gminą a 

rządem. 

 

 

WIZYTA STAROSTY KRALIK 

W MIĘDZYLESIU 
 

19 października w gminie Międzylesie 

przebywał Starosta Kralik Václav Kubín, z 

którym Burmistrz omówił sprawę 

odbudowy wieży na Śnieżniku. Mimo 

protestów przeciwko budowie po stronie 

czeskiej Gmina Kraliki jak przedstawił Pan 

Starosta będzie realizowała ten projekt. 

Starosta Kralik był też zainteresowany 

zakończeniem remontu Biedronki  i stacji 

paliw Orlen. Poinformował też , że w 

Kralikach planowana jest budowa sklepu 

Lidl. 

 

 

PROGRAM „ZIEMIA 

KŁODZKA – CZYSTE 

POWIETRZE” 

 

 
 

14 października upłynął termin 

składania wniosków do gminnego 

programu pn.: „Ziemia Kłodzka – Czyste 

Powietrze”, polegającego na wymianie 

wysokoemisyjnych pieców na nowe 

ekologiczne źródła ciepła. Program 

kierowany jest do mieszkańców będących 

właścicielami domów jednorodzinnych, 

oraz właścicieli lokali mieszkalnych w 

budynkach wielorodzinnych. Nabór 

wniosków rozpoczął się w dniu 14 lipca 

2020 r. W okresie składania wniosków 

zainteresowani udziałem w programie 

mogli korzystać z porad w wyznaczonych 

punktach kontaktowych na terenie 

budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie. Osobami wyznaczonymi do 

obsługi programu w gminie Międzylesie 

są: kierownik Referatu Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki Ewa Siwek i 

podinspektor ITiG Andrzej Satko. 

 

Program „Ziemia Kłodzka – Czyste 

Powietrze” finansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. Jego celem jest 

zwalczanie niskiej emisji kominowej 

poprzez wymianę starych pieców tzw. 

„kopciuchów” na nowe, ekologiczne 

źródła ciepła. W projekcie biorą udział 

gminy: Międzylesie, Kłodzko (lider 

projektu), Bystrzyca Kłodzka, Lądek-

Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, 

Stoszowice, a jego realizacja przewidziana 

jest na lata 2018-2022. 

Program spotkał się z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców gminy 

Międzylesie. Ogółem złożono 66 

wniosków o udzielenie dofinansowania. 

Wszyscy zainteresowani którzy złożyli 

wniosek otrzymali potwierdzenie jego 

złożenia i uczestnictwa w konkursie. 

Wybór wniosków które otrzymają 

dofinansowanie odbędzie się w trybie 

konkursowym. Szacuje się że posiadane 

środki finansowe umożliwią zrealizowanie 

ok. 28÷30 wymian pieców.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kr%C3%A1l%C3%ADky+v%C3%A1clav+kub%C3%ADn&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwrT8oqSjfNesRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixilcguOrww5_Da7EqFssMLk3MSyxSyS5MOr80DAIuQVEBnAAAA


Termin oceny wniosków 

wyznaczony jest na styczeń 2021 r. W 

miesiącach luty – marzec 2021 r. 

przewiduje się podpisanie umów z 

grantobiorcami. Termin zakończenia 

realizacji  inwestycji  przez grantobiorców  

wyznaczony jest na koniec listopada 2021 

r. Wypłaty dofinansowań przewidziane są 

na początek 2022 r. 

W związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym związanym z COVID-

19 terminy mogą ulec zmianie.  

 

KONSERWACJA ROWU  

W DOMASZKOWIE 

 

 
Dobiegają końca prace przy 

konserwacji rowu przydrożnego w 

miejscowości Domaszków, przy ul. Polnej. 

Prace na łącznej długości ok. 700 mb 

polegały na pogłębieniu, odmuleniu i 

udrożnieniu rowu, co skutkować będzie 

lepszym odprowadzeniem wód 

opadowych, a co za tym idzie, nie będą 

tworzyły się rozlewiska na drodze. 

Całość prac jest współfinansowana 

z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 

2020 r. w formie dotacji celowej 

wynoszącej 50% kosztów prac, jako forma 

pomocy dla gmin na bieżące utrzymanie 

urządzeń melioracji wodnych będących 

własnością gminy. 

 

WYCZEKIWANY REMONT… 
 

 Rozpoczął się I etap modernizacji 

budynku pogimnazjalnego w 

Domaszkowie (obecnie szkoła 

podstawowa). Zakres przewidywanych 

prac obejmuje: wymianę pokrycia 

dachowego, orynnowania,  obróbek 

blacharskich, ogromów, okienka 

dachowego, płotków śnieżnych oraz 

uzupełnienie tynków na kominach i 

malowanie.  

 

 

 
 

 
 

 Termin wykonania zadania do dnia 

15.11.2020 r. Koszt zaplanowanej 

modernizacji - 149 085,30 zł brutto. Prace 

realizuje firma - Usługi Budowlane Adam 

Kasza, ul. Chopina 27, 57-500 Bystrzyca 

Kłodzka. 

 



PRACE REMONTOWE W 

ZESPOLE SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNYM IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 

W DOMASZKOWIE 

 

Początek roku szkolnego w obiektach 

oświatowych w Domaszkowie rozpoczął 

się od remontów i usuwania awarii. 

 

W budynku przedszkola wykonano remont 

i malowanie elewacji zewnętrznej oraz 

częściową wymianę parapetów 

zewnętrznych i naprawę schodów przy 

wejściu do budynku. Koszt –                   61 

636,24 zł brutto. 

W budynku szkoły podstawowej została 

usunięta awaria rur ciepłowniczych. 

Awaria była bardzo rozległa, ponieważ 

rury przebiegały przez wszystkie 

pomieszczenia szatni. W wyniku awarii 

szatnia została wyłączona z użytkowania 

do 14 października. Koszt – 20 032,12 zł 

brutto.  

 

FUNDUSZ SOŁECKI – 

OŚWIETLENIA WSI 

W związku z dofinansowaniem z Funduszu 

Sołeckiego, rozpoczęto prace nad 

zamontowaniem oświetlenia drogowego 

przy drogach gminnych znajdujących się w 

Nowej Wsi oraz Kamieńczyku. W 

miejscowości Nowa Wieś przystąpiono do 

zamontowania 6 lamp, w Kamieńczyku 

również zostanie zamontowane 6 lamp. 

 

TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W 

MIĘDZYLESIU 
 

W październiku 2020 r. rozpoczął się trzeci 

etap termomodernizacji budynku 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. Na tym etapie ocieplone 

zostanie 635 m² elewacji budynku oraz 

zostaną wymienione parapety w 36 

oknach. Koszt zaplanowanych prac to 

kwota 140 000,00 zł brutto. Termin 

zakończenia tegorocznych prac to 15 

listopad 2020 r. 

 

 

 
 



 

 

REMONT ELEWACJI 

BUDYNKU URZĘDU MIASTA 

 I GMINY W MIĘDZYLESIU 

 

Trwają prace przy elewacji budynku 

urzędu miasta i gminy w Międzylesiu 

remont wykonuje Spółdzielnia 

Rzemieślnicza i Wielobranżowa z 

Bystrzycy Kłodzkiej wartość inwestycji 

69.750 zł 

 

 

USUWANIE FOLII 

ROLNICZYCH 

Dzięki programowi „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” i 

uzyskaniu 43,65% dofinansowania z 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina 

Międzylesie przystąpi do realizacji 

przedsięwzięcia w listopadzie. Rolnicy, 

którzy złożyli wniosek, zostaną 

poinformowani o dokładnym terminie 

odbioru odpadów. 

 

WARSZTATY MAKRAMY  

W MGOK W MIĘDZYLESIU 

 
Przez cały październik w MGOK w 

Międzylesiu odbywają się warsztaty 

plecenia makram. W warsztatach chętnie 

biorą udział panie, grupa biorąca udział w 

warsztatach liczy 15 osób. Jeśli nic się nie 

zmieni z sytuacją epidemiologiczną w 

Polsce to w listopadzie odbędą się 

Warsztaty plecenia na krosnach.  

 

 
 

Warsztaty te odbywają się w ramach 

projektu "Śladami tkaczy na pograniczu 

polsko-czeskim" współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis w ramach Programu 



Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 

2014-2020 "Przekraczamy Granice". 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W 

MGOK W MIĘDZYLESIU 

 
W każdy poniedziałek o 15.30 dzieci mają 

możliwość uczestniczenia w kółku 

plastycznym, podczas zajęć rozwijają 

swoją kreatywność i pomysłowość oraz 

uczą się nowych technik i zasad 

malarskich. Obecnie grupa liczy około 10 

osób i stworzyliśmy już wspólnie zabawne 

postacie, uczyliśmy się o podstawowych 

kolorach i jakie barwy z nich powstają - 

malowanie farbami, oraz przy pomocy 

samoprzylepnych oczek tworzyliśmy 

potwory i gwiazdy. Wszystkie zdolne 

dzieci zapraszamy na zajęcia.  

Techniki Plastyczne dla dorosłych i 

młodzieży. W każdy wtorek odbywać się 

będą zaawansowane zajęcia plastyczne, na 

których ćwiczyć będzie można rysunek 

perspektywiczny, malarstwo sztalugowe, 

różne techniki malarskie jak np. ołówek, 

akryl, akwarela, tusz, cienkopisy. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

SPOTKANIE 

INAUGURACYJNE 

UNIWERSYTETU III WIEKU 

 

15.10.2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie 

Uniwersytetu III Wieku. Odświętnie 

odśpiewano hymn "Gaudeamus igitur", 

wystąpił na scenie barwny zespół Plus 

Minus. Studenci mieli możliwość wzięcia 

udziału w pierwszym wykładzie "Wpływ 

kolorów na życie". Obecnie lista studentów 

wynosi 20 osób, jednak nadal zapraszamy 

wszystkich chętnych.  

 

„RAZEM PRZECIW 

PANDEMII” 

 „Kulturalne Czarodziejki” 

ponownie zaprosiły dzieci i dorosłych na 

warsztaty w Domu Kultury w 

Domaszkowie. Projekt pod nazwą „Razem 

przeciw pandemii” ma na celu odnowienie 

kontaktów międzyludzkich, organizowanie 

bezpiecznych spotkań po długiej i 

przymusowej izolacji spowodowanej 

pandemią COVID 19. Pragniemy na nowo 

odbudować relację mieszkańców wsi 

Domaszków i okolic. 

 

Wrzesień rozpoczęliśmy warsztatami 

„Wracamy do formy”, na których 

fizjoterapeutka Ewa próbowała przywrócić 

nasze ciało do formy. Zajęcia „Chodź z 

Martą” to również aktywnie spędzony czas 

z pomocą kijków nordic walking. 

Poznaliśmy zasady prawidłowego i 

efektywnego chodzenia spędzając przy 

tym wspólnie czas na świeżym powietrzu. 

Dzieci również nie mogły narzekać na 

nudę. Odbyły się warsztaty „ Spotkanie 

pod chmurką”, które poprowadził strażak 

Artur, ucząc naszych milusińskich zasad 

pierwszej pomocy oraz jak prawidłowo 

opatrzyć rany i urazy naszego ciała. 

Zajęcia „Mały artysta” pozwoliły na 

kreatywne malowanie toreb i worków 

lnianych profesjonalnymi farbami do 

tkanin. 



 
 

 Październik to kolejny miesiąc 

projektu, który obfitował w ćwiczenia z 

fizjoterapeutką oraz aktywne chodzenie z 

kijkami nordic walking. Odbyły się 

również zajęcia kulinarne „Mały Kuchcik”, 

na których wspólnie piekliśmy jesienne 

ciasteczka w kształcie jeżyków oraz 

smażyliśmy tłuściutkie i przepyszne 

oponki. „Magiczne cuda z koralików” to 

artystyczne warsztaty dla dzieci, na 

których tworzyły one przepiękne i unikalne 

prace z koralików termokurczliwych. 

Dorośli będą mieli również szansę 

wykazania się swoimi umiejętnościami 

artystycznymi na warsztatach „ Bajeczna 

biżuteria”, na których Pani Magda 

przekaże swoją tajemną wiedzę jak 

stworzyć malutkie dzieło sztuki. 

 

 

 W listopadzie serdecznie 

zapraszamy na kolejne warsztaty z 

fizjoterapeutką jak również zajęcia 

kulinarne, artystyczne, muzyczne a na 

zakończenie „Wieczorek z muzyką 

biesiadną”. 

 

 Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za aktywny udział w 

zajęciach i zapraszamy na pozostałe 

warsztaty. Wszelkie informacje dotyczące 

przyszłych zajęć znajdą się na plakatach i 

stronie facebook. 

 

 

 

UPHILL WILCZA 

MIĘDZYLESKA 

 

3 października 2020 r. w Domaszkowie 

odbyły się zawody rowerowe „Uphill 

Wilcza Międzyleska” zrealizowane w 

ramach projektu nr 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002234  pn. 

„Poznajmy się lepiej-Międzylesie i Orlické 

Záhoří”, realizowanego ze środków EFRR 

w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2014-2020 oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 

Poniżej przedstawiamy wyniki 



poszczególnych zawodników z podziałem 

na kategorie. Zwycięzcom gratulujemy, a 

wszystkim uczestnikom dziękujemy za 

świetną zabawę i rywalizację FAIR PLAY  

 

KOBIETY 

1. Marta Dreger25,02 

2. Edyta Samborska33,39 

3. Katarzyna Grzybowska-Kania 

33,52 

4. Małgorzata Szewczyk- Walczak 

35,55 

5. Krystyna Korczak 36,38 

6. Sylwia Knap 37,20 

7. Mariola Stock 42,47 

8. Antonina Zaleska45,26 

9. Danuta Kuhnel 49,38 

10. Barbara Faron 50,20 

 

MĘŻCZYŹNI 

1. Robert Karoń 21,17 

2. Janusz Kuhnel 23,02 

3. Krystian Nicoś 23,34 

4. Jakub Karmelita 24,06 

5. Dominik Smoleń 24,07 

6. Sławomir Duchacz 25,26 

7. Sławomir Ratuszniak 26,42 

8. Piotr Galik 27,02 

9. Ireneusz Działkowski 27,28 

10. Łukasz Korczak 28,12 

11. Damian Czaprowski 28,19 

12. Andrzej Jędrzejewicz 29,40 

13. Michał Walczak 33,13 

14. Marcel Knap 34,12 

15. Jacek Knap 34,20 

16. Zbigniew Rycombel 34,54 

17. Rafał Majewski 35,43 

18. Zygmunt Stock 38,44 

19. Natan Hajduk 44,44 

20. Tomasz Korczak 49,31 

 

ZAWODY  

NA NARTOROLKACH 

 

W dniach 10-11.10.2020 r. odbyły się 

zawody na nartorolkach. W dniu 

10.10.2020 r. etap KAMYK UPHILL 

Smreczyna- Kamieńczyk w dniu 

11.10.2020 r. etap LEŚNY UPHILL 

Niemojów- Lesica. Zawody zostały 

zorganizowane w ranach realizacji 

projektu nr 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002234  pn. 

„Poznajmy się lepiej- Międzylesie i 

Orlické Záhoří” realizowanego ze środków 

EFRR w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2014-2020 oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis.  

 

 
 



Dla wszystkich uczestników zapewniony 

był ciepły posiłek i ciepłe napoje. Każdy 

zawodnik otrzymał upominek, a miejsca I-

III w kategoriach OPEN KOBIET stylem: 

klasycznym, dowolnym i na pompowanych 

kolach oraz OPEN MĘŻCZYZN stylem: 

klasycznym, dowolnym i na pompowanych 

kołach były nagradzane.  

 
 

W każdym etapie wystartowało 80 

zawodników, a obsługa techniczna to ok. 

30 osób. Zwycięzcom gratulujemy, a 

wszystkim uczestnikom dziękujemy za 

świetną zabawę i rywalizację FAIR PLAY. 

Wielkie podziękowanie dla wszystkich 

osób zaangażowanych w przygotowanie 

zawodów i w trakcie zawodów. 

 

 

 

TENISIŚCI STOŁOWI 

ROZPOCZĘLI SEZON… 
 

3 października 2020  sekcja 

tenisa MLKS Sudety  Międzylesie 

rozpoczęła sezon rozgrywając mecze w 5. 

oraz w 4. lidze.  5. liga przegrała swój 

mecz 10 do 3 z Nysą Kłodzko.  W składzie  

Sudetów grały :   Oliwia Neter zdobywając 

1 punkt,  Katarzyna Suława 2 punkty,  

Milena Furtak 0 punktów,  Martyna 

Filińska 0 punktów i  Kornelia Kowal   0 

punktów.  Był to bardzo trudny mecz dla 

naszych dziewczyn, bowiem  przyszło im 

grać mecz  z  męską drużyną, o wiele 

silniejszą fizycznie… Mimo przegranej 

trzeba im pogratulować, bowiem dzielnie 

stawiały czoła męskiemu zespołowi.   

**** 
Drużyna 4. ligi  MLKS Sudety 

podejmowała u siebie drużynę z Ząbkowic  

 wygrywając 10 do 7. Punkty zdobyli : 

 Bolesław Dyc 3,5  Sławomir Bielak 2,5  

Artur Kwaśnik 2,5 i  Paweł Furtak 1.5 

punktu. Gratulujemy wygranej ze 

stosunkowo silnym przeciwnikiem. 

**** 
17.10 rozegrany został mecz tenisa 

stołowego   4. ligi, w którym SUDETY 

Międzylesie pokonały na wyjeździe 

Ludwikowice  10 do 2.  Punkty zdobywali 

:  Bolesław Dyc 3,5  Artur Kwaśnik  3 

Oliwia Neter  2  i  Sławomir Dyc 1,5. 

Trzeba   wyróżnić Oliwię, bo zagrała 

bardzo dobry mecz nie   przegrywając 

żadnej z gier. 

**** 
Również 17. 10 rozegrany został 

mecz tenisa stołowego  5. ligi w którym  

SUDETY Międzylesie  na wyjeździe 

przegrały z Makowicami  10 do 8. Punkty 

dla Międzylesia  zdobywali : Katarzyna 

Suława  4 - bardzo dobry występ Kasi, 

gratulujemy !  Bogusław  Zadorożny 

wzbogacił konto międzylesian o 4 punkty.  

Dziewczyny :   Martyna Filińska i Kornelia 

Kowal przegrały swoje mecze, ale mimo to 



ich występ należy zaliczyć do udanych, 

przeciwnicy okazali się silniejsi…  

**** 
24.10.2020  rozegrany został mecz 

tenisa stołowego  4 ligi. MLKS „Sudety” 

na wyjeździe pokonały drużynę  „Impuls” 

 Kłodzko 10 do 7. Bardzo dobry mecz 

rozegrała nasza męska drużyna.  Zagrali 

widowiskowy,  wyrównany i zacięty mecz. 

Niesieni wynikami wcześniej wygranych 

meczów nasi gracze  zdobyli dla  

 „Sudetów” punkty :  Sławomir Bielak 3, 

Artur  Kwaśnik  2,5,  Paweł Furtak    2,5 i 

Bolesław  Dyc    2 punkty.  Rezerwowym 

zawodnikiem był  Sławomir Dyc. 

Gratulujemy i prosimy o częste powtórki 

takich wyników ! 
 

 

MISTRZOSTWA EUROPY GPC 

- TRNAVA SŁOWACJA 01- 

04.09.2020 R 

 

Cztery brązowe medale zakończonych na 

Słowacji Mistrzostw Europy GPC padły 

łupem naszych zawodników. 

Mistrzostwa Europy GPC Federation 

Słowacja Trnava 2020 z kilku powodów 

niewątpliwie przejdą do historii  .              

W czempionacie tym wystartowało ponad 

550 zawodników, a wśród nich zawodnicy 

KS Bench Press "SUDETY" Międzylesie. 

Miejsca naszych: Patryk Hajduk brązowy 

medal w kategorii junior do 90 kg wynik 

150 kg.  Andrzej Juraszek brązowy medal 

w kategorii Masters do 100 kg wynik 170 

kg . Grzegorz Kantor brązowy medal w 

kategorii Masters do 140 kg, wynik 165 

kg. Krzysztof Halczyk brązowy medal kat 

do 140 kg OPEN wynik 182,5 kg. Start w 

tych Mistrzostwach nie należał do 

najłatwiejszych, gdyż w noc poprzedzającą 

start w hotelu gdzie mieszkali 

reprezentanci Polski krótko po północy 

ogłoszono alarm bombowy. Zawodnikom i 

działaczom zezwolono na powrót do 

swych łóżek po kilku godzinach działania 

służb. Te wydarzenia sprawiły, że zdobyte 

przez naszych zawodników brązowe krążki 

cieszą podwójnie.     (zapraszamy do 

galerii, oraz naszego Facebboka) 

 

PRZEDSZKOLAKI MAJĄ 

SWOJE ŚWIĘTO ! 

 

 
 

http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/427-mistrzostwa-europy-gpc-trnava-slowacja-01-04-09-2020-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/427-mistrzostwa-europy-gpc-trnava-slowacja-01-04-09-2020-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/427-mistrzostwa-europy-gpc-trnava-slowacja-01-04-09-2020-r


 21.09.2020  obchodziliśmy w 

naszym przedszkolu w Domaszkowie 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto 

to przypada na 20 września, (była to 

niedziela) i zostało ustanowione, aby 

podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w 

rozwoju dzieci. W tym dniu na dzieci 

czekało wiele niespodzianek 

przygotowanych przez panie 

przedszkolanki.  

 

 

Wśród nich znalazły się między innymi 

gry i zabawy integracyjne, malowanie 

twarzy, wspólne robienie zdjęć. Nie 

zabrakło również słodkiego poczęstunku, 

śpiewania „Sto lat” dla wszystkich 

przedszkolaków, orderów i medali. Ten 

dzień dostarczył dzieciom okazji do 

świętowania, wspaniałej zabawy i radości 

z bycia przedszkolakiem. Wszyscy bawili 

się znakomicie, a zadowolenie nie znikało 

z twarzy dzieci. Na pewno ten radosny 

dzień na długo pozostanie w pamięci 

każdego przedszkolaka. 

 

JESIENNA WYCIECZKA 

 

 
8 października uczniowie klas drugich z 

Domaszkowa wraz z wychowawczyniami 

udali się na wycieczkę do Międzygórza. 

Dzięki życzliwości rodziców spotkaliśmy 

się z dziećmi na parkingu, w Międzygórzu.  

 
 

Dzieci poznały zasady bezpiecznego, 

proekologicznego zachowania się w lesie, 

na szlakach i zbiornikach wodnych. 

Poznały zaporę wodną, krajobraz 

wodospadu, cudowne kolory jesiennego 

lasu i tajemniczy ogród bajek. Naszej 

jesiennej wyprawie towarzyszyły ciekawe 

opowieści i wspólne śpiewanie ulubionych 

piosenek. Zostaliśmy też miło ugoszczeni 

w restauracji "Dom nad wodospadem" za 

co bardzo serdecznie dziękujemy Państwu 

Mokosom. Spacer po Międzygórzu i 

pyszne lody zakończyły naszą jesienną 



wycieczkę. Wszystkie dzieci szczęśliwe i 

pełne wrażeń wróciły do domu.  

 

„LATAJĄCE MUZEUM – 

MISJA PRZEDSZKOLAK” 

 

 

 
 

7.10.2020r. nasze przedszkole w 

Domaszkowie  odwiedziła pani pracująca 

w Muzeum Filumenistycznym w 

Bystrzycy Kłodzkiej. Wizyta ta odbyła się 

w ramach realizacji projektu „Latające 

Muzeum – Misja Przedszkolak”. Podczas 

spotkania pani w ciekawy sposób 

przybliżyła dzieciom historię ognia 

począwszy od czasów prehistorycznych 

kończąc na współczesności. 

Zaprezentowała również wiele 

rekwizytów, które bardzo zaciekawiły 

dzieci    i przyniosły wiele emocji. Nasze 

przedszkole otrzymało również upominki 

w postaci zabawek, książek i pluszaków. 

Bardzo dziękujemy za tak ciekawe zajęcia 

i piękne prezenty! 

 

"SPRZĄTANIE ŚWIATA" 

 

 18.09.2020 r. wszystkie dzieci z 

naszego przedszkola z Domaszkowa 

wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

Akcja ma na celu rozwijanie w dzieciach 

postaw proekologicznych oraz nawyku 

dbania o naszą planetę. 

Najpierw w każdej z grup podczas 

zajęć dzieci poznały znaczenie słowa 

„ekologia”, zasady ekologicznego trybu 

życia oraz sposoby dbania o naszą planetę. 

Następnie wraz z paniami udały się w 

okolice przedszkola by zebrać zalegające 

tam śmieci. Dzieci z wielkim entuzjazmem 

wzięły udział w akcji ! 

 

WYCIECZKA DO DŁUGOPOLA 

GÓRNEGO 

 

20 września 2020r. odbyła się 

wycieczka dzieci ze szkolnego Koła 



Krajoznawczo-Turystycznego w 

Domaszkowie do Długopola Górnego, aby 

tam poznawać zabytki sakralne. 

Zwiedziliśmy kościół pod wezwaniem 

Świętego Piotra i Pawła. Następnie 

wyruszyliśmy na poszukiwania kapliczek i 

figur świętych. Długopole może 

poszczycić się dużą ilością kapliczek, które 

w ramach projektu polsko - czeskiego 

zostały odremontowane. Tutejsi 

mieszkańcy dbają o kapliczki, które często 

są w polach, a mimo to znajdują się w nich 

świeże kwiaty. Uczniowie miło spędzili 

czas, poznając walory przyrodnicze 

Kotliny Kłodzkiej oraz miejsca kultu 

Boga, Maryi i świętych. 

 
 

 
 

ROZBUDOWA SKLEPU 

„BIEDRONKA” 

Trwają prace remontowe dyskontu 

„Biedronka”  dyskont ma być otwarty w 

dniu 29.10.2020 R. 

 

 

BUDOWA SKLEPU „DINO” 

      W Międzylesiu budowany jest sklep  

„Dino” prace posuwają się  bardzo szybko 

przewidywane otwarcie w dniu 02.01.2021 

r. 

 

 

PRZEBUDOWA STACJI PALIW 

„ORLEN” 

Trwają prace nad rozbudową stacji paliw 

„Orlen” przy trasie nr 33 

Przewidywane otwarcie stacji i do końca 

grudnia 2020 r. 



 

KOMUNIKAT  DYREKTORA  

MGOK  MIĘDZYLESIE 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd 

dalszych obostrzeń związanych  z 

zagrożeniem covid 19, w porozumieniu z 

Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie 

informuję, że od dnia 26 października 

2020r Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Międzylesiu i Dom Kultury w 

Domaszkowie będą działać  w 

ograniczonym zakresie  (punkt IT, sprawy 

bieżące, realizacja projektów, prace 

porządkowe, naprawcze, dezynfekcyjne 

itp.) 

Kontakt telefoniczny lub emailowy, w 

dniach: od poniedziałku do piątku 7.00-

16.00 

Tel kontaktowy: Międzylesie -748126343 

Domaszków-748132017 

Email-mgok.miedzylesie@op.pl 

 

WSZYSTKIE WARSZTATY, 

ZAJĘCIA, SPOTKANIA  ORAZ 

PLANOWANE IMPREZY 

ZOSTAJĄ ODWOŁANE 

Z poważaniem dyrektor MGOK Teresa 

Sobierska 

 

 

ODWOŁANE 
*************** 

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 

 

mailto:Email-mgok.miedzylesie@op.pl

