
 

 

 



ROZMOWA Z MACIEJEM AWIŻENIEM                                                    

STAROSTĄ POWIATU KŁODZKIEGO 

Co to są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ? 

W ogromnym skrócie: to sposób pozyskiwania i wydatkowania pieniędzy z UE. To 

porozumienie samorządów 3 powiatów: dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i większości 

kłodzkiego, dotyczące podziału środków jakie „przypadają” na nasz region. Lepiej żebyśmy 

mieli swoją pulę pieniędzy z UE, a nie tak jak to było dotychczas, kiedy musieli się o każdą 

złotówkę „bić” w konkursach. No i potrafimy „dogadać się” między sobą na co te środki 

wydać. 

Powiat kłodzki jest jednym z kilku, które wyraziły wolę przystąpienia do ZIT… 

ZIT powstaje wokół 4 miast, wskazanych przez ministerstwo tzw. „tracących na 

znaczeniu” tj. Kłodzko, Dzierżoniów, Bielawa i Ząbkowice Śląskie. ZIT to porozumienie 

wszystkich samorządów, w tym powiatów.  

Jaka rola w ZIT   przypadnie gminom, oraz powiatom: kłodzkiemu, dzierżoniowskiemu i 

ząbkowickiemu ? 

Liderami (naszymi przedstawicielami wobec władz) będą wspomniane miasta ale 

wszystkie samorządy są na równych prawach w ZIT i będą musiały się porozumieć w 

sprawach podziału środków. To bardzo demokratyczna struktura. 

Jakie korzyści dla powiatu, ale i gmin będą płynęły z tytułu przynależności do ZIT ? 

Trudno nam było startować w konkursach po pieniądze z bogatymi gminami (np. z 

okręgu miedziowego) czy wręcz z aglomeracją Wrocławską. ZIT powoduje, że środki są już 

wcześniej podzielone na obszary a sposób ich wydatkowania jest, w dużej części, zależny od 

porozumień jakie wypracujemy między sobą. To spowoduje też lepsze i bardziej celowe 

wydatkowanie pieniędzy – także np. na podstawie wspólnie wypracowanej  strategii ZIT. 

Ważne by nie „wyszarpywać” sobie nawzajem pieniędzy, lecz by inwestować w najlepsze 

pomysły na danym terenie – nie tylko z perspektywą jednej gminy. Przecież współpracujemy 

ze sobą i jeździmy do siebie w różnych sprawach…  

Czas na temat bulwersujący mieszkańców. Ludzie, z którymi rozmawiałem źle przyjęli 

decyzję wojewody dolnośląskiego, likwidującego – na dobrą sprawę, oddział 

wewnętrzny w naszym kłodzkim  szpitalu, czyniąc z niego oddział „covidovy”. Nie 

można było „postawić” się wojewodzie ? 

Kryzysem pandemii zarządza rząd oraz przedstawiciel rządu- wojewoda. Samorządy, 

w tej sytuacji są głównie wykonawcami rozporządzeń. Staramy się przekazać nasze pomysły 

wojewodzie ale prawo „pandemiczne” jest twarde. Moim zdaniem chaos decyzyjny byłby 

mniejszy gdyby do zarządzania zaprzęgnięto też samorządy z ich pomysłami. Uniknęlibyśmy 

wielu błędnych decyzji. Pamiętacie zamknięcie lasów? A teraz np. wypowiedzenie umowy na 

wymazobus z kłodzkim szpitalem spowodował zaległości nawet powyżej 10 dni! Co do 

oddziału covid – rozumiemy, że trzeba ratować mieszkańców powiatu i gdzieś przyjmować 

chorych. Dlatego rozpoczęliśmy kolejne negocjacje z wojewodą i zakończyły się sukcesem 

(porozumieniem). Nie możemy likwidować oddziałów ratujących życie mieszkańcom (np. w 

przypadku wylewów czy zawałów) w imię ratowania innych, chorych na covid. Dlatego 



wspólnie z dyrekcją szpitala zgodziliśmy się na oddział 74 łóżkowy (w tym 4 respiratory) oraz 

10 łóżkowy obserwacyjny. Kosztem jest przeniesienie oddziału wewnętrznego do Nowej Rudy 

oraz przeniesienie i włączenie oddziału dziecięcego z Nowej Rudy do Kłodzka aby wypełnić 

lukę w personelu „białym”. Na razie jesteśmy w stanie prowadzić te oddziały bez likwidacji 

innych oddziałów. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie trwała zbyt długo, bo bardzo 

brakuje ludzi do pracy w szpitalu. Ponadto mają powstać oddziały covidowe także w szpitalu 

w Bystrzycy (z tego co wiem 75 łóżek) oraz w Polanicy SCM (30 łóżek). Miejmy nadzieję, że to 

wystarczy bo pandemia nie odpuszcza. 

Dlaczego, mając na dobrą sprawę pusty szpital w Nowej Rudzie łaskawe oko wojewody 

wybrało dla nieszczęsnych covidovców oddział kłodzki z leżącymi pacjentami, zamiast 

ulokować zarażonych wirusem właśnie w Nowej Rudzie ? 

Ta sytuacja wynika z braku w Nowej Rudzie instalacji tlenowej, która jest w Kłodzku. 

W przypadku zachorowań na covid, tlen jest podstawowym środkiem leczniczym. 

Z ostatnich informacji wynika, że wojewoda „poszedł za ciosem” i zażyczył sobie 

zwiększenia ilości lóżek covidovych w naszym szpitalu, co dla każdego kto zna warunki 

naszej lecznicy znaczy tyle, że będzie trzeba znowu zlikwidować jakiś oddział. Jaka jest 

opinia starostwa na ten temat i jakie są możliwości „ucieczki” przed wprowadzeniem w 

życie tej decyzji ? 

Na razie, po raz kolejny, udało nam się uniknąć takiej sytuacji a Wojewoda, przyjął 

naszą argumentację zmniejszając ilość łóżek covid do 74. Oczywiście warunek jest taki by nie 

przywożono nam chorych spoza powiatu, bo nawet taka ilość łóżek nadal nie wystarczy. 

Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Na razie jakoś zszywamy ten kryzys. 

I – żeby zamknąć ten temat. Panie starosto. Czy ma pan pewność, gwarancje wojewody, 

że po ostatecznym uporaniu się z koronawirusem, oddział wewnętrzny wróci z Nowej 

Rudy na swoje „stare” miejsce w Kłodzku ? 

Nie wyobrażam sobie by docelowo nie było oddziału wewnętrznego w szpitalu w 

Kłodzku, gdzie jest dostępna pełna diagnostyka. Ta sytuacja jest spowodowana kryzysem i na 

pewno jest tymczasowa.  

Pandemia kwitnie nam od dłuższego czasu, cierpią na tym nie tylko „zwykli” ludzie, ale 

także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zakłady pracy itp... Na jakie 

wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy ? 

Kolejne tarcze kryzysowe są ogłaszane przez rząd. My też dowiadujemy się z 

konferencji prasowych. Niestety boleśnie odczuwamy brak planu działań zarówno w ochronie 

zdrowia jak i dla przedsiębiorców. Są propozycje, w nowych ustawach „tarczy” np. o 

pożyczkach (umarzalnych) 5 tys zł dla przedsiębiorców ale tym razem z ograniczeniami dla 

26. branż i udowodnionym spadku przychodów rok do roku ale sejm nie może się zebrać od 

dłuższego czasu i uchwalić tę pomoc.  

Jak można ubiegać się o wsparcie ? 

Proszę kontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Urzędem Pracy (pożyczki 5 tys) 

Wojewódzkim Urzędem Pracy (postojowe) oraz ZUS.  



O ile wzrosło bezrobocie w powiecie kłodzkim i czy PUP odnotował większą ilość 

interesantów ? 

Na szczęście nie odnotowujemy drastycznych zmian w zatrudnieniu. Na razie firmy 

utrzymują na „jałowym biegu” lub zwalniają obcokrajowców. Natomiast ilość interesantów, 

choćby związanych z pomocą covid , się zwiększa. PUP, w sytuacjach największych ilości 

podań pracował nawet na dwie zmiany. Proszę się jednak umawiać telefonicznie, by 

zminimalizować czekanie w kolejkach i możliwości zarażania się oraz wykorzystywać 

załatwianie spraw zdalnie np. wykorzystując „profil zaufany”.  

Wykuwa się nowa strategia rozwoju powiatu. Czy można poznać jej główne założenia i 

miejsce  gmin w tym ważnym dokumencie ? Z przyczyn oczywistych mam na myśli 

głównie moją gminę ! 

Zaprosiłem wszystkie gminy, a także za chwilę będzie też zaproszenie do organizacji 

pozarządowych, do współpracy przy budowie strategii ponadlokalnej – powiatowej. Tym 

razem inaczej niż do tej pory, chcemy wpisać zamierzenia gminne, lokalne i pomysły dla 

całego regionu – niezależnie kto je będzie wprowadzał w życie. Wynika to nie tylko z nowych 

ustaw, ale także z naszego myślenia o regionie jako całości, a nie tylko zbiorze 

poszczególnych, oderwanych od siebie strategii samorządów. Jesteśmy sąsiadami i wiele 

rzeczy możemy zrobić razem. Zatrudniliśmy też, tym razem firmę z zewnątrz, do koordynacji 

budowy strategii. Warto by ktoś popatrzył na nasz region z zewnątrz. Jestem przekonany, że 

Instytut Rozwoju Terytorialnego (jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego 

powiązana z uczelniami) może nam pomóc spojrzeć na siebie i swoje możliwości w nowy 

sposób. 

Panie starosto, może – na koniec, kilka słów od siebie… 

Najlepszym antidotum na trudne czasy w których żyjemy jest zdrowy rozsądek i 

życzliwość. Pomagajmy sobie nawzajem a przynajmniej bądźmy życzliwi dla innych. Na 

pewno będzie jeszcze normalnie… 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 

ODBYŁA SIĘ 

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

W PROPONOWANYM 

PORZĄDKU OBRAD 

ZNALAZŁY SIĘ 

NASTĘPUJĄCE PROJEKTY 

UCHWAŁ : 

1/ w spr. Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021. 

2/ w spr. przyjęcia Programu współpracy 

gminy Międzylesie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi   działalność pożytku 

publicznego w zakresie realizacji zadań 

publicznych na 2021 rok. 

3/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 

2020. 

4/ w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na rok 2020. 

5/ w spr. przyjęcia sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2020 r. 

6/ w spr. rozpatrzenia skargi. 

7/ w spr. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w obrębie Jodłów, gmina 

Międzylesie.  

8/ w spr. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w obrębie miasta Międzylesie – 

obręb Międzylesie. 

9/ w spr. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w obrębie Domaszków, gmina 

Międzylesie. 

10/ w spr. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w obrębie Gajnik, gmina 

Międzylesie. 

11/ w spr. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w obrębie Jaworek, gmina 

Międzylesie. 

12/ w spr. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w mieście Międzylesie, gmina 

Międzylesie. 

13/ w spr. przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębie 

Goworów, gmina Międzylesie 

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 

  

 

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 

http://www.miedzylesie.pl/


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 niestety zostały 

odwołane wszystkie  zajęcia ze względu na 

zaistniałą sytuację związaną z covid 19. 

 Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za aktywny udział w zajęciach 

i zapraszamy na pozostałe warsztaty jak 

tylko zniesione zostaną wszystkie 

restrykcje.  

Projekt współfinansowany przez: 

 

 

INWESTYCJE DROGOWE 

 

Gmina Międzylesie uzyskała środki 

finansowe na przebudowę dróg gminnych z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. 

Przebudowa obejmie: utwardzenie dróg, 

modernizację systemu odwodnienia, 

przebudowę zjazdów i pokrycie 

nawierzchnią bitumiczną. Drogi gminne 

wytypowane do modernizacji to: droga na 

działce nr 201 w Nowej Wsi o długości 682 

m, od skrzyżowania z droga powiatową nr 

3269, droga na działce nr 174/6 w 

Długopolu Górnym o długości 237m, od 

wiaduktu kolejowego oraz droga na działce 

numer 828 w Domaszkowie o długości 

129m, od skrzyżowania z drogą G119957 

na ulicy Polnej.  Drogi te ucierpiały w 

czasie intensywnych opadów deszczu w 

czerwcu 2019 roku. Prace wykona firma 

PAR TRANS TRANSPORT HANDEL 

Przemysław Parasiewicz, ul. Słowackiego 

5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Ich wartość 



wynosi: 500.278,41 zł brutto. 

Dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 wyniesie 

500.000,00 zł brutto. Wykonawca 

zobowiązał się wykonać zadanie do 15 

grudnia 2020 r. 

 

ROBOTY PUBLICZNE 

 

Pracownicy robót publicznych zatrudnieni 

w Urzędzie Miasta i Gminy w celu poprawy 

bezpieczeństwa i widoczności na drogach 

publicznych na terenie gminy Międzylesie 

prowadzą prace związane z usuwaniem 

krzaków, gałęzi i samosiejek. W ramach 

prac usunięto gałęzie na drodze publicznej 

nr 119957 na ulicy Górnej w Domaszkowie 

a aktualnie prowadzone są prace na ulicy 

Polnej. Działaniami zostanie objęta cała 

droga na odcinku do Nowej Wsi. Zakres 

prac na drodze powiatowej nr 3269 został 

skonsultowany z Zarządem Dróg 

Powiatowych w Kłodzku.    

 

WYMIANA PIECÓW - 

DOFINANSOWANIE 

14 października 2020 upłynął termin 

składania wniosków do projektu 

grantowego pn.: „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)”.  

Program spotkał się z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców gminy 

Międzylesie. Ogółem złożono 66 wniosków 

o udzielenie dofinansowania na łączną 

kwotę 757.344,52 zł. Liczba wniosków 

dotyczących wymiany źródła ciepła dla 

domów jednorodzinnych wynosi 17 na 

łączną kwotę dofinasowania w wysokości 

286.851,51 zł, dla lokali mieszkalnych 49 

na łączną kwotę 470.493,01 zł   

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze do 

ww. projektu środki przeznaczone na granty 

dla gminy Międzylesie wynosi 373.390,71 

zł w tym limit alokacji dla: domy 

jednorodzinne (w tym mieszkania w 

domach jednorodzinnych) – 240.000 zł; 

domy wielorodzinne (w tym mieszkania w 

domach wielorodzinnych) – 133.390,71 zł. 

Kolejnym etapem jest ocena 

formalna wszystkich złożonych wniosków 

przez członków Komisji Oceny Projektów z 

gminy Międzylesie oraz gminy Stoszowice. 

 

 

 

 

 



W związku z planowanym 

otwarciem wieży widokowej 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z WIEŻY NA CZERŃCU 

  

1. Wszystkie osoby chcące skorzystać z 

wieży widokowej bezwzględnie muszą 

zapoznać się z niniejszym regulaminem 

i stosować się do jego postanowień. 

2. Wieża widokowa jest obiektem 

ogólnodostępnym. 

3. Korzystanie z wieży widokowej jest 

bezpłatne. 

4. Jednorazowo na wieży może przebywać 

max. 15 osób  

5. Na wieżę widokową można wchodzić 

tylko po ciągach komunikacyjnych 

składających się ze schodów i 

pomostów ograniczonych poręczami i 

barierkami.  

6. Zabrania się korzystania z wieży 

widokowej osobom pod wpływem 

alkoholu  czy środków odurzających.  

7. Osoby mające lęk wysokości lub lęk 

przestrzeni nie powinny korzystać z 

wieży widokowej. 

8. Zabrania się:  

- zrzucania z wieży wszelkich 

przedmiotów, 

- wspinania na barierkę tarasu 

widokowego, 

- wspinania po konstrukcji wieży, 

- wychylania się poza barierki i poręcze, 

- siadania na barierkach i poręczach, 

- wyskakiwania, 

- spożywania alkoholu na wieży i w jej 

obrębie, 

- niszczenia wieży, 

- przebywania na wieży w czasie burzy, 

oblodzenia jej konstrukcji, wichury i 

innych niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, 

- wprowadzania zwierząt na wieżę 

widokową. 

9. Osoby niepełnoletnie muszą znajdować 

się pod opieką osoby dorosłej. 

10. Osoby wchodzące na wieżę z plecakiem 

winny je nieść na plecach, a przedmioty 

luźne typu aparaty fotograficzne, 

kamery, lornetki itp., winny być 

zabezpieczone przed upadkiem. 

11. Ze względu na położenie wieży na 

obszarze leśnym obowiązuje 

bezwzględny zakaz używania i 

wzniecania ognia na terenie wieży oraz 

w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

12. Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu 

oraz Nadleśnictwo w Międzylesiu nie 

odpowiada za uszkodzenia ciała i 

wypadki wynikające z naruszenia 

regulaminu. 

13. Uwagi i wnioski można zgłaszać w 

Urzędzie Miasta i Gminy w 

Międzylesiu pod numerem tel. 

(074)8126374, a także w biurze 

Nadleśnictwa w Międzylesiu, tel. 

(074)8126342. 

14. Wejście na wieżę jest traktowane jako 

akceptacja warunków niniejszego 

regulaminu. 

Życzymy miłego pobytu.  

 

 



NOWY BUS 

 

 

Gmina Międzylesie zakupiła w ramach 

programu pn. „Program wyrównywania 

różnic między regionami III” w obszarze D, 

nowy autobus marki Ford Transit, 18 

osobowy, pojazd będzie przeznaczony do 

przewozu niepełnosprawnych dzieci  do 

placówek oświatowych. 

 

Całkowity koszt autobusu - 191 880,00 zł 

brutto, wartość dofinansowania ze środków 

PFRON - 102 197,49 zł brutto. 

 

 

 

11 LISTOPADA 2020 R. 

 

W tym roku obchody święta niepodległości 

miały ze względu na pandemie cowid-19 

szczególne znaczenie obchody odbyły się 

przy zachowaniu szczególnych zasad 

bezpieczeństwa. 

 

Po mszy Burmistrz MiG wraz z księdzem 

Międzyleskiej Parafii oraz Strzelcami 

Rzeczypospolitej z Międzylesia i 

nielicznymi mieszkańcami złożyli kwiaty 

przed obeliskiem  sybiraków na cmentarzu 

parafialnym św. Barbary.     

 



 

 

POMOC DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

W związku z zamknięciem cmentarzy przez 

państwo w dniach 31.10.2020 - 1-2.11.2020  

w ramach walki z covidem-19. 

          Gmina Międzylesie ruszyła na pomoc 

rodzimym przedsiębiorcom, którzy nie 

mogli sprzedać kwiatów w tych dniach. 

Zakupiono chryzantemy, które zostały 

rozdane mieszkańcom gminy w ilości 162 

szt.  na kwotę 2430 zł. (15 zł za szt. brutto) 

 

TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU  

SAMORZĄDOWEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W 

MIĘDZYLESIU 

 

W dniu 09.11.2020 r. dokonano odbioru 

robót wykonanych przez ABERBUD  

Adrian Bernasiński, na podstawie umowy 

nr 2/08/2020 zawartej w dniu  

14.08.2020 r.  w przedmiocie wykonania –

„Termomodernizacja budynku  

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu”- etap III -ściana  

wejściowa o powierzchni 636 m² w tym 36 

okien. Koszt prac w trzecim  

etapie wyniósł 137 tys. zł. Prace 

zakończono w terminie. Dzięki  

systematycznym działaniom budynek 

naszej szkoły wygląda coraz  

ładniej. 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

 

W związku z zaistniałą sytuacją 

pandemiczną w tym roku nie odbędzie się 

Wigilia dla Samotnych, ale  o wszystkich 

tych osobach pamiętamy. MGOK  we 



współpracy z  OPS przygotuje  i dostarczy   

świąteczne niespodzianki .  

ODPALENIE ŚWIATEŁEK 06.12 

W niedzielę  06 grudnia o godz. 16.30 

zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z 

Mikołajem  i uroczyste odpalenie 

oświetlenia świątecznego. Miejsce 

spotkania skwer z wilkiem w Międzylesiu. 

Bardzo serdecznie prosimy o zachowanie 

reżimu sanitarnego w związku z 

obostrzeniami covid 19. 

 

SZKOŁA PAMIĘTA” 

Nasza międzyleska szkoła po raz 

kolejny bierze udział w ogólnopolskiej 

akcji „Szkoła Pamięta” organizowanej 

przez MEN. 

Celem akcji jest „zwrócenie uwagi 

młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania 

pamięci o bohaterach naszej wolności, 

szczególnie tych, którzy są związani z 

historią danego miejsca, regionu, 

społeczności.” 

W ramach dotychczasowych 

naszych działań zorganizowaliśmy: 

zbiórkę zniczy, których już część została 

zaniesiona na stare cmentarze w maleńkich 

wioskach Kamieńczyk, Pisary, Jodłów . 

 

 
 

Znicze zapłonęły  też pod 

pomnikiem Sybiraków na cmentarzu w 

Międzylesiu oraz tablicą upamiętniającą 

Żołnierzy Niezłomnych,  przy kościele Św. 

Jana Pawła II. 

Kolejnym działaniem były warsztaty i 

mini wykład dla klas młodszych w 

Szkolnej Izbie Tradycji. 

Szkolna Izba Tradycji to przeszłość 

zatrzymana w bogatej kolekcji różnych 

mebli, przedmiotów codziennego użytku, 

fotografii, zdjęć, książek, kronik z XIX i XX 

wieku… gdzie zwiedzający uczniowie siłą 

swojej wyobraźni mogą przywrócić czas, 

który minął. 

Ponadto uczniowie na bieżąco wraz z 

opiekunami wzbogacają zbiory Izby o 

kolejne eksponaty m.in. o gazetę z XIX  w.,  

kolekcję żelazek, naczyń… 

 

 
 



Tam też powstaje wystawa fotograficzna 

ukazująca powojenną historię Międzylesia. 

W ramach ww. działań 

zaproponowane uczniom zostały dwa 

konkursy. 

Plastyczny noszący tytuł „Śladami 

przeszłości”, gdzie uczniowie dowolną 

techniką malarską starają się pokazać 

miejsca, zabytki… zapomniane, 

opuszczone, niszczejące. Uczniowie m.in. 

uchwycili obraz już nieistniejącej, ale 

jeszcze pokazującej ślady z przeszłości  wsi  

Czerwony Strumień, przydrożne figury  

m.in. w Lesicy czy też kapliczki… 

 

 

 
 

 

Drugi konkurs „Ocalić od 

zapomnienia”, to ujęta w słowa niezwykła 

historia pradziadków, którzy przyjechali na 

Ziemie Odzyskane. 

W ramach Dnia Niepodległości 

młodsi uczniowie śpiewali online pieśni 

patriotyczne, oraz malowali dowolnie przez 

siebie wybrany symbol narodowy. Prace 

będą stanowiły wystawę w Szkolnej Izbie 

Tradycji. 

To tylko część działań, mamy 

nadzieję, że pozostałe będą miały równie 

szeroki odzew wśród uczniów, jak te 

przedstawione. 

 

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE W 

MIĘDZYLESIU PAŹDZIERNIK/ 

LISTOPAD 

 Delfinki uczą się przepisów ruchu 

drogowego! 

Grupa Delfinki przy realizacji tematyki o 

ruchu drogowym i bezpieczeństwie gościła 

policjantów z Komendy Powiatowej Policji 

Kłodzko. Bardzo dziękujemy za cudowne 

wrażenia i dużo ciekawej wiedzy! Dzieci 

poznały wiele informacji na temat 

bezpieczeństwa na drodze, pracy policjanta 

oraz otrzymały odblaski i inne wspaniałe 

gadżety i niespodzianki! Bardzo 

dziękujemy, dzieci zachwycone!  

 

 

 



Biedronki z wizytą w Nadleśnictwie! 

 Grupa Biedronki wzięła udział w 

ogólnopolskiej akcji „Sadzimy las” 

organizowanej przez Nadleśnictwo 

Międzylesie. Każde dziecko otrzymało 

sadzonkę oraz soczek i słodycze. Oprócz 

wspomnianych upominków przedszkolaki 

zapoznały się z pracą straży leśnej. 

Wycieczka do Nadleśnictwa dostarczyła 

przedszkolakom niezapomnianych wrażeń.  

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE! 

Dzieci z grupy Biedronki wraz z panią, 

serdecznie dziękują Nadleśnictwu 

Międzylesie za przekazanie kwoty 3.000 zł 

na zakupienie zabawek oraz pomocy 

dydaktycznych. Dzięki państwu mogliśmy 

zakupić min. chustę animacyjną, mały 

warsztat dla chłopców, klocki, układanki, 

gry edukacyjne, puzzle, domek dla lalek 

oraz wiele innych zabawek. Bardzo 

dziękujemy !!! 

 

 

 

 

 



 

PRACOWITE SOWY! 

Grupa „Sowy” systematycznie poznaje 

pracę ludzi różnych zawodów a także etapy 

powstawania niektórych produktów 

(mleko, produkty mleczne, chleb, cukier i 

pochodne, szkło itp.). Przedszkolaki 

dowiedziały się skąd bierze się mleko, z 

czego i jak powstaje chleb. Następnie same 

zrobiły masło ze śmietany w słoiczkach. 

Gotowy produkt schłodziliśmy w lodówce, 

a następnego dnia dzieci zjadły z 

chrupiącym chlebkiem. Poznajemy literki i 

czytamy proste słowa. Robimy też różne 

doświadczenia.  

 

 

 

 

Delfinki dbają o zdrowie! 

Mimo trudnej sytuacji w związku z 

pandemią, nasze przedszkolaki dbają o 

siebie i wzmacniają odporność każdego 

dnia! Spacery, gimnastyka, bogactwo 

witamin i owoców i dużo uśmiechu i 

radości! Coś dla ciała i dla ducha! 



 

 

 

Tydzień czeski w przedszkolu! 

Ahoj! Za nami kolejny etap realizacji 

projektu "Kulturowe spotkania z Bolkiem i 

Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie- 

Kraliky". Podczas tygodnia czeskiego 

dzieci zapoznały się z symbolami 

narodowymi, hymnem oraz ważniejszymi 

informacjami o naszych sąsiadach. 

Osłuchaliśmy się z językiem, poznaliśmy 

podstawowe zwroty i słowa. Panie 

nauczycielki zapoznały dzieci z literaturą 

czeską, oglądaliśmy bajki z tego kraju. 

Nieśmiertelny Krecik czy sąsiedzi 

wywołały u dzieci salwy śmiechu  

Każdego dnia panie kucharki 

przygotowywały nam smakołyki z 

czeskiego Menu, które bardzo przypadły 

dzieciom do gustu. W każdej grupie dzieci 

uczyły się poleczki, poznawały zabytki oraz 

odbyły wirtualną podróż po tym kraju. 

Tańczyliśmy przy czeskiej muzyce 

rozrywkowej, liczyliśmy po czesku oraz 

tworzyliśmy piękne prace plastyczne.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Grupa „Sowy” w dniu 10 listopada 

obchodziła Święto Niepodległości. Z tej 

okazji, dzień wcześniej zrobiliśmy biało – 

czerwone chorągiewki i kokardy narodowe. 

Dzieci poznały rys historyczny dotyczący 

tego święta, wiedzą co to jest niepodległość. 

Przedszkolaki odśpiewały hymn polski, a 

następnie wyrecytowały wiersz „Kto ty 

jesteś?” 

 

 



Remonty w Samorządowym 

Przedszkolu w Międzylesiu 

Październik, to nie tylko kolejny miesiąc 

pracy z dziećmi. Kontynuujemy remonty.  

W październiku 2020 r. w Samorządowym 

Przedszkolu w Międzylesiu wymieniono 

drzwi prowadzące do kotłowni i kuchni 

głównej przedszkola. Drzwi są masywne  

i wykonane z drewna, poprawiły warunki 

bezpieczeństwa oraz zapobiegły ciągłej 

utracie ciepła w części piwnicznej budynku  

przedszkola. Całkowity koszt zakupu  

drzwi z montażem wyniósł 9.861,16 zł. 

Nowe drzwi:  

 

Stare drzwi: 

 

 

 

OGNISKO DLA 

PRZEDSZKOLAKÓW 

 22 października 2020 r. dzieci z 

grupy pięciolatków z Przedszkola w 

Domaszkowie bawiły się na ognisku 

zorganizowanym przez wychowawczynię i 

przy pomocy rodziców na Orliku. 

 Pierwszym punktem spotkania były 

zabawy integracyjne z piłkami, chustą 

animacyjną, przeciąganie liny, skoki przez 

gumę, zabawy bieżne. Dzieci cieszyły się 

swobodą, a dopisywała im piękna pogoda. 

Kolejnym punktem było spotkanie z 

panami ze Straży Leśnej z Międzylesia. 

Panowie Bogusław i Mariusz w ciekawy 

sposób opowiadali dzieciom o życiu 

pszczół. Dzieci dowiedziały się min. jaka 

jest różnica między pszczołą a osą, że 

„pszczoły nie gryzą, bo nie mają zębów”, 

tylko żądlą, jak pracują i wiele innych 

interesujących informacji, które je bardzo 

zaciekawiły. Na koniec tego spotkania 

dostały w prezencie puzzle do 

samodzielnego składania                w domu 

w kształcie pszczółki. 

 Wszystkim dzieciom dopisywały 

humory. I w końcu doczekały się momentu, 

by spróbować pieczonych kiełbasek, które 

zjadały z wielkim apetytem. Wracały do 

przedszkola bardzo zadowolone z aktywnie 

spędzonego czasu na świeżym powietrzu. 

 Serdecznie dziękujemy za przybycie 

strażnikom leśnym, a także rodzicom za 

pomoc w zorganizowaniu ogniska. 

 

PASOWANIA NADSZEDŁ 

CZAS… 

30 października odbyło się 

uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów 

kl. I. domaszkowskiej podstawówki. W tym 

roku przebiegało ono trochę inaczej, 



ponieważ czas pandemii spowodował, że 

zabrakło rodziców dzieci.  

 

Punktualnie o godzinie 9.00 w sali 

gimnastycznej przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego powitała zebranych gości. 

Szczególnie gorąco powitała bohaterów 

uroczystości-uczniów klasy pierwszej, 

którzy w odświętnych strojach i biretach na 

głowach przygotowali krótki program 

artystyczny wraz z koleżanką z klasy IV 

odgrywającą postać Duszka .  

 

Wspierani przez wychowawczynię 

p. Elżbietę Jadwisieńczak zaprezentowali 

swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. 

Wykazali się również wiedzą dotyczącą 

naszej ojczyzny oraz znajomością zasad, 

które ułatwiają funkcjonowanie w grupie 

rówieśniczej. Tym samym udowodnili, że 

są gotowi do złożenia uroczystego 

ślubowania na sztandar szkoły.  

Pasowanie na ucznia dokonane 

przez p. Dyrektor za pomocą „wielkiego 

ołówka”, było tego potwierdzeniem. 

Uczniowie kl. I zostali przyjęci do braci 

uczniowskiej. Ukoronowaniem 

uroczystości było wręczenie pamiątkowych 

dyplomów.  

Uśmiechnięci uczniowie przyjęli 

życzenia i prezenty od przewodniczącej 

Samorządu Uczniowskiego oraz od 

zaproszonych gości: pana Burmistrza i pani 

Dyrektor Domu Dziecka. 

Występy swoich dzieci rodzice mogli 

obejrzeć na nagranych filmikach oraz na 

zdjęciach. 

PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ 

ZWIERZĘTOM ZE 

SCHRONISKA 

W październiku nasze domaszkowskie 

przedszkole wzięło udział w akcji”. Dorośli 

i dzieciaki pomóżcie nakarmić psiaki i 

kociaki” zorganizowanej przez 

nauczycielki. To akcja pomagania 

zwierzętom ze „Schroniska Pod Psią 

Gwiazdą" w Kłodzku. W naszym 

przedszkolu chcemy, by dzieci uczyły się 

odpowiedzialności i były wrażliwe na los 

innych, aby kształtowały postawy 

przyjaciela zwierząt. 

 



 

Do schroniska w Kłodzku przybywa 

każdego roku mnóstwo zwierząt 

zagubionych i porzuconych przez 

właścicieli, dlatego chcemy im pomagać. 

Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków 

włączyło się w zbiórkę karmy, przysmaków, 

koców, zabawek i innych rzeczy, że los 

porzuconych zwierząt nie jest im obojętny. 

 Dziękujemy serdecznie wszystkim 

przedszkolakom, rodzicom, pracownikom 

przedszkola za włączenie się w 

zorganizowaną akcję charytatywną . 

Dzielenie się z innymi, to dobry nawyk. 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO ! 

 

Z dumą informujemy, iż nasza 

międzyleska szkoła wzięła udział w kolejnej 

edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”. We 

wtorek 10 listopada o godz. 11:11 

odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. 

W tym roku, ze względu na ograniczenia 

wynikające ze stanu epidemii, wyglądało to 

trochę inaczej. W budynku szkoły 

odśpiewali nasz hymn nauczyciele i 

pracownicy szkoły, a dzieci i młodzież 

śpiewały go z nami online za pomocą 

komunikatorów internetowych. 

Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni 

ilością uczniów biorących udział w 

tegorocznej akcji. Wszystkim, którzy łączyli 

się z nami, pragniemy serdecznie 

podziękować i życzymy dużo zdrowia. 

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS 

PIERWSZYCH W 

MIĘDZYLESIU 

 



14 października 2020 r. na długo 

zostanie  „pierwszakom” w pamięci. Tego 

dnia wzięli udział w najważniejszym w ich 

karierze szkolnej wydarzeniu- 

PASOWANIU NA UCZNIA. 

   wobec zgromadzonych gości ślubowali 

uroczyście: 

„Nauczycieli szanować, 

do lekcji się przygotowywać, 

działać na rzecz swojej szkoły, 

być uprzejmym i wesołym…” 

 

 Po takiej deklaracji złożonej przez 

uczniów, dyrektor dokonał aktu 

pasowania.  

Wręczył pamiątkowe dyplomy, legitymacje 

szkolne, a rodzice podarowali rożki 

obfitości. 

Wychowawcy klas pierwszych dziękują 

wszystkim, którzy przyczynili 

się  do  zorganizowania uroczystości. 

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA 

 

W październiku obchodziliśmy 

Światowy Dzień Drzewa. 

W latach ubiegłych uczniowie 

uczestniczyli w warsztatach i wycieczkach 

organizowanych do lasu,  aby w sposób 

bezpośredni poznać walory przyrodnicze 

lasu, rozróżniać drzewa, poznać ich 

bogactwo i funkcje jakie pełnią. 

 

 

 

W tym roku uczniowie klas 

młodszych dzięki Pani Joannie Krawiec z 

Nadleśnictwa w Międzylesiu, zasadzili na 

placu szkolnym drzewka sosnowe oraz 

uczestniczyli w warsztatach 

przyrodniczych. 

Dzieci dokładnie zapoznały się z 

instrukcją, jak należy właściwie sadzić 

drzewka, a następnie jak je pielęgnować. W 

sadzeniu drzewek pomagał uczniom Pan 

Marek Jasiński. 

Za  bardzo dobrze wykonaną pracę i 

dużą wiedzę o drzewach zdobytą na 

warsztatach przyrodniczych i podczas 

sadzenia drzew, uczniowie otrzymali 

przestrzenne puzzle przedstawiające 

owady. 

Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu 

Międzylesie za możliwość poszerzania 

naszej wiedzy przyrodniczej. 

 



ZAMEK KSIĄŻ 

 

 
22 października 2020 roku 

uczniowie klasy V Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im Przyjaciół Dzieci z 

Domaszkowa odkrywali tajemnice Zamku 

Książ i jego ówczesnych mieszkańców, 

m.in. takie jak hipotezy o klątwie sznura 

pereł, czy miejscu pochówku Księżnej 

Daisy.  

 

 
 

Poznali nieznane historie i 

zapierające dech w piersiach anegdoty. 

Uczniowie zjechali również do podziemi 

Zamku Książ, jednego z najbardziej 

tajemniczych obiektów w Polsce, szukali 

Złotego Pociągu  i zobaczyli co było 

skrywane ponad 70 lat.  

Na koniec wycieczki zaprzyjaźnili 

się z królem Julianem i jego świtą– 

sympatycznymi lemurami wałbrzyskiej 

palmiarni. Pełni wrażeń i miłych 

wspomnień bezpiecznie powrócili do 

swoich domów. 

 

 

 

WLALI”  IM POKAZOWO ! 

 

31.10.2020 rozegrany został mecz 

tenisa stołowego IV ligi.  MLKS Sudety 

Międzylesie podejmowały u 

siebie  drużynę   z Ołdrzychowic pokonując 

ją bezdyskusyjnie w bardzo dobrym stylu 

10/3.  Punkty zdobywali : Sławomir Bielak 

3,5, Artur Kwaśnik 2,5,  Bolesław  Dyc 2,5,  

Sławomir Dyc 1,5 punktu. Gratulujemy 

naszym tenisistom i prosimy, by nie 

zapominali o systematycznym „robieniu” 

wyników ! Za już, bardzo dziękujemy  

 

JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY 

 

 
 

W związku z pandemią covid-19 

dbając o zdrowie i bezpieczeństwo 

uczestników Jarmark 

bożonarodzeniowy został odwołany. 

Jest to jedno z zaplanowanych 

działań kluczowych projektu pn.: 

„Poznajmy się lepiej- Międzylesie i 

Orlické Záhoří”. W obecnej sytuacji 



gmina Międzylesie- Wnioskodawca 

projektu postanowił realizację tego 

działania przełożyć na wiosnę 2021 i 

zastąpić Jarmarkiem Wielkanocnym 

z nadzieją, iż nadchodzący nowy rok 

będzie spokojniejszy i 

bezpieczniejszy. 

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

 

 

Ks. Stefan Smoter odszedł w 

poniedziałek 16.11.2020 r.  

Ksiądz Stefan Smoter urodził się 4 lipca 

1948 roku w Piekiełku, gmina Tymbark, 

powiat Limanowa, województwo 

Małopolskie. Po ukończeniu studiów 

teologicznych, obronieniu pracy 

magisterskiej i uzyskaniu święceń 

kapłańskich od 1973 r. pracował 

jako wikariusz w parafii św. Stanisława 

i św. Wacława w Świdnicy w 

latach 1973-1979.  W kolejnych latach 

służył jako wikariusz parafii 

w Świeradowie-Zdroju (1979-1981) i w 

parafii pw. św. Józefa Robotnika w 

Wałbrzychu (1981-1983).  

W latach 1983-1986 pełnił funkcję 

proboszcza w parafii św. Michała 

Archanioła w Koskowicach, a od 1986 r. 

w parafii św. Michała Archanioła w 

Bystrzycy Kłodzkiej. W roku 1998 na 

mocy dekretu papieża Jana Pawła II 

został podniesiony do godności prałata, 

a w 2005 roku decyzją Biskupa 

Świdnickiego został kanonikiem 

gremialnym Świdnickiej Kapituły 

Katedralnej. 

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

 

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 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


