
 

 

 



NASZYMI ROZMÓWCAMI SĄ LEKARZE STOMATOLODZY 

PROWADZĄCY PRAKTYKĘ W MIĘDZYLESIU                                               

ADRIANNA GACH I MACIEJ KOBA 

  

Może – na wstępie, kilka zdań o sobie… 

 

Ada i Maciek - razem tworzymy zgrany zespół zarówno prywatnie jak i zawodowo. W 

2019 roku ukończyliśmy stomatologię na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Po studiach 

pracowaliśmy przez rok we Wrocławiu, po czym przeprowadziliśmy się w rodzinne strony 

Maćka, na codzień mieszkamy w Kłodzku. W wolnym czasie lubimy gotować, spacerować po 

górach, oraz grać w gry planszowe. 

 

Jak trafiliście państwo na nasze maleńkie miasteczko i  co skłoniło państwa do podjęcia 

praktyki w Międzylesiu ? 

 

Szukając pracy w Kotlinie Kłodzkiej słyszeliśmy od wielu osób, że w gminie Międzylesie 

brakuje lekarza stomatologa. Dlatego zdecydowaliśmy się na otworzenie  praktyki właśnie 

tutaj. Mimo że nasz gabinet działa dopiero 3 tygodnie, jesteśmy mile zaskoczeni, jak życzliwie 

powitali nas pacjenci. 

 

Gabinet dentystyczny kojarzy się większości pacjentów z gabinetem tortur, a tymczasem 

– podobno, leczenie zębów nie boli… 

 

W naszym gabinecie do każdego zabiegu stosujemy znieczulenia miejscowe o najwyższej 

skuteczności. Bardzo ważne w leczeniu stomatologicznym jest zaufanie na linii pacjent-lekarz. 

Ta współpraca nie może istnieć bez zapewnienia, że wykonywany zabieg będzie całkowicie 

bezbolesny i bezstresowy. 

 

Jakie usługi oferujecie pacjentom? 

 

Świadczymy usługi ze stomatologii zachowawczej, czyli potocznie mówiąc usuwamy 

próchnicę i zakładamy wypełnienia, wykonujemy protezy, usuwamy zęby, których już nie da się 

uratować.            

  Do naszego gabinetu zapraszamy także najmłodszych pacjentów. W przypadku 

gdy zgłosi się do nas osoba z bolącym zębem, staramy się pomóc w najbliższym możliwym 

terminie.   Wkrótce planujemy zakup aparatu rentgenowskiego, który umożliwi 

dokładniejszą diagnostykę oraz znacznie poszerzy zakres naszych usług. 

 

W jaki sprzęt zaopatrzony jest nasz gabinet dentystyczny ? Dalej od progu straszy 

przedpotopowa „bormaszyna”? 

 

Nasza praktyka stomatologiczna  przeszła gruntowny remont, dzięki czemu jej wystrój 

jest przyjazny dla oka. Znacznie obniża to stres pacjenta oraz pozwala odczarować gabinet 



często kojarzony z miejscem tortur. Przedpotopowa "bormaszyna" została zastąpiona 

nowoczesnym, cichym sprzętem. 

 

Dla większości usunięcie zęba to koniec świata. Co jeśli się tak zdarzy? 

 

Podczas utraty zęba zawsze warto pomyśleć o możliwościach późniejszego uzupełnienia 

braku. W przypadku użytkowania protezy, można do niej dostawić brakujący ząb. Nowoczesne 

technologie pozwalają na wykonanie mostów oraz wkręcanych implantów, które uzupełniają 

braki na stałe, dzięki czemu zapominamy o tym że usunęliśmy ząb. 

 

Wizyta u stomatologa może być stresująca, dlatego tak ważne jest zbudowanie relacji 

opartej na zaufaniu pacjenta. Jak się ją buduje ? 

 

Wielu pacjentów przychodzi do nas z przykrymi doświadczeniami związanymi z 

leczeniem stomatologicznym z przeszłości. Kluczowym warunkiem sukcesu leczenia jest 

zbudowanie na nowo relacji pacjent-lekarz. Ową relacje budujemy przez dialog z pacjentem, 

jest on informowany o każdym etapie leczenia i zawsze może decydować o jego dalszym 

przebiegu. Dla większości pacjentów najważniejsza rzeczą jest brak bólu. Jeśli pacjent zaufa 

nam że wszystko co robimy jest bezbolesne chętnie będzie kontynuował leczenie. 

 

Leczenie stomatologiczne często jest złożonym i długotrwałym procesem, w którym liczy 

się przede wszystkim efekt końcowy.  Jak dbać o jego jak najdłuższe utrzymanie ? 

 

 Musimy sobie uświadomić, że systematyka jest kluczem do sukcesu, zarówno jeżeli 

chodzi o higienę w domowym zaciszu, jak i regularne wizyty kontrolne u stomatologa. Nawet 

gdy wydaje nam się, że z naszym uzębieniem jest wszystko w porządku warto zjawić się na 

okresową wizytę kontrolą. Należy pamiętać, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.  

 

Czy po skutecznym, długotrwałym leczeniu muszę odmawiać sobie słodyczy, słodkich 

napojów czy gumy do żucia ? 

 

 Oczywiście, że nie. Jak wiadomo wszytko jest dla ludzi, jeżeli tylko zachowamy umiar. 

Możemy spożywać słodycze, czy słodkie napoje, jednak należy pamiętać, że najlepiej jest to 

zrobić po konkretnym posiłku. W niedługim czasie po zjedzeniu czegoś słodkiego należy umyć 

zęby. Jeżeli chodzi o żucie gumy to musimy pamiętać, żeby nie można robić tego zbyt często. W 

niewielkich ilościach odświeża oddech oraz pobudza pracę naszych ślinianek, działając 

ochronnie na zęby. Jednak zbyt długie (powyżej 10 minut) i częste żucie może doprowadzić do 

bólu w stawie skroniowo - żuchwowym odpowiedzialnym za ruchy żucia. 

 

Jak często powinienem odwiedzać stomatologa? 

 



 Wizyty kontrolne powinne być dostosowane do naszej skłonności do próchnicy. W 

przypadku gdy nasza higiena jest nienaganna możemy pozwolić sobie na wizyty raz do roku. 

Jeżeli jednak wiemy, że nasze zęby łatwo się psują powinniśmy zgłaszać się na kontrole częściej, 

najlepiej co pół roku. 

 

Kiedy powinniśmy pierwszy raz przyjść z dzieckiem do stomatologa? 

 Musimy zdać sobie sprawę, że dbanie o zdrowy uśmiech zaczyna się wraz z pojawieniem  

się pierwszego zęba w jamie ustnej (ok. szóstego miesiąca życia). Niezwykle ważnym jest, aby 

od najmłodszych lat uczyć dziecko nawyku mycia zębów, przynajmniej dwa razy dziennie: rano 

i wieczorem. Pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym powinna odbyć się w wieku 2 lat, 

kiedy dziecko ma już wszystkie mleczne zęby. Jest to tzw. wizyta adaptacyjna, podczas której 

mały pacjent może oswoić się z gabinetem, poznać znajdujący się w nim sprzęt, przez co kolejne 

wizyty będą dla niego mniej stresujące. Istotne jest, aby pierwsze spotkanie z lekarzem 

stomatologiem nie było związane z bólem zęba. Nieprzyjemne doświadczenia z najmłodszych 

lat rzutują na stosunek dziecka, a następnie nastolatka i dorosłej osoby do leczenia 

stomatologicznego.  

 

Jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej? 

 Aby prawidłowo dbać o zęby należy myć je przynajmniej dwa razy dziennie: rano i 

wieczorem pastą z fluorem. Nie możemy zapominać o czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych 

nitkami dentystycznymi. Jeżeli użytkujemy protezy ruchome, powinniśmy czyścić je po każdym 

posiłku pastą i szczoteczką, a na koniec dnia dokładnie umyć i odłożyć do suchego pojemnika. 

Raz do roku warto umówić się na profesjonalną higienizację w celu usunięcia kamienia 

nazębnego oraz osadu. Zabieg ten umożliwia zachowanie zdrowych zębów i dziąseł na długi 

czas. 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:  

www.stomatologiamiędzylesie.pl oraz na facebooka: Stomatologia Międzylesie 

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu:  795 650 999 

Zapraszamy! 

Dziękuję za rozmowę 

 

RAPORT GMINNY Z DNIA 23.03.2021 R. WEDŁUG INFORMACJI Z SANEPIDU 

W KŁODZKU 

 

OBECNIE ZARAŻONYCH W GMINIE   -  69 

PRZEBYWAJĄCYCH NA KWARANTANNIE  - 70 

http://www.stomatologiamiędzylesie.pl/


 

 

          26 lutego 2021 r. odbyła się 

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU                                    

OBRADOWANA W TRYBIE 

ZDALNYM*) 

w proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał : 

1/ w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2021 

 

    2/ Zatwierdzenie sprawozdań z prac 

komisji za rok 2020 i przyjęcie planów 

pracy komisji na 2021 r. 

 

    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. 

 

*) Tryb zdalny - Podstawa prawna art. 

15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych, 

oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.). 

 

 

UROCZYŚCIE OTWARTO… 

 

4 marca br. w Międzylesiu przebywał z 

wizytą Wicemarszałek Województwa 

Dolnośląskiego Grzegorz Macko, który 

wraz z Burmistrzem Tomaszem 

Korczakiem oraz przedstawicielami Urzędu 

Miasta i Gminy Międzylesie, oraz Miejsko 

Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu 

uroczyście otworzyli wyremontowane 

Domy Tkaczy w Międzylesiu. Dzięki  

współpracy w latach 2019-2020 udało się 

pozyskać środki finansowe z następujących 

programów: 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020,działanie Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

- Ochrona Zabytków i budownictwa 

tradycyjnego – w ramach którego 

wykonano remont Domów Tkaczy, w tym: 

odbudowa i rekonstrukcję zużytego i 

nieszczelnego dachu gontowego, 

odtworzenie zewnętrznych i wewnętrznych 

wypraw ściennych, odbudowę stolarki 

okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji 

sanitarnej, grzewczej i elektrycznej oraz 

restaurację wielu cennych elementów, w 

tym posadzek i podłóg, okiennic, 

konstrukcji drewnianych. Wykonano 

http://www.miedzylesie.pl/


również odwodnienie wokół budynków. 

Wartość projektu: 620 127,95 zł. w tym 

dofinansowanie – 359 396,00 zł. 

 

2. W ramach konkursu „Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi” zrealizowano zadanie 

„Zakup wyposażenia Domów Tkaczy w 

Międzylesiu’’ w ramach, którego 

zakupiono wyposażenie do Izby Tkackiej: 

gabloty stojące z oświetleniem LED, 

ścianki ekspozycyjne, ramki plakatowe 

oraz antyramy i manekiny; do sal 

konferencyjnych: krzesła, stoły 

konferencyjne, stolik pod laptopa, laptop, 

rzutnik, ekran do rzutnika, tablicę 

interaktywną, głośniki; do punktu 

informacji turystycznej: biurko, krzesło do 

biurka, stolik, krzesła, laptop, urządzenie 

wielofunkcyjne, szafę zamykaną na klucz, 

szafę z szufladami na ulotki, gablotę 

przeszkloną na gadżety promocyjne oraz 

stojaki na ulotki. Wartość projektu 

47.124,99 zł w tym dofinansowanie – 

23.562,00 zł. 

 

3. W ramach Mikroprojektu „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”, zakupiono dalsze 

wyposażenie do Izby Tkackiej min. 

gabloty, tablice ścienne, krzesła, gadżety 

promocyjne, okolicznościową pieczątkę 

oraz wszystkie materiały i produkty na 

przyszłe warsztaty tkackie. Wartość 

projektu:16.194,08 euro w tym 

dofinansowanie 13.764,97 euro. 

 

Dzięki powyższym działaniom udało się 

uchronić zabytki przed całkowitym 

zniszczeniem oraz stworzyć miejsce, w 

którym będzie pielęgnowana pamięć o 

regionalnym dziedzictwie kulturowym. 

ZEBRANIE 

SPRAWOZDAWCZO -

WYBORCZE OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ W 

DOMASZKOWIE 

 

30 stycznia 2021 roku w Domu 

Kultury w Domaszkowie odbyło się 



zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

OSP.  Ze względów sanitarno-

epidemiologicznych, zebranie odbywało się 

w rygorze sanitarnym. Celem zebrania było 

podsumowanie roku 2020 oraz 

przeprowadzenie wyboru nowych władz 

OSP.      

 Wśród wielu tematów omawiane 

były działania ratowniczo-gaśnicze OSP 

Domaszków, których w poprzednim roku 

było łącznie 123.W podsumowaniu działań 

za okres kadencji, za najważniejsze 

osiągnięcie uznano pozyskanie nowego 

samochodu Iveco Eurocargo zakupionego 

w ramach projektu polsko-czeskiego, 

którego realizacji podjęła się gmina 

Międzylesie w latach 2016-2018. W roku 

2020 OSP zakupiła znaczne ilości sprzętu 

m.in. umundurowanie bojowe, hełmy, buty 

strażackie, sprzęt łączności, sprzęt 

pomocniczy do działań podczas wypadków 

drogowych, kominiarki, linki ratownicze, 

ubrania koszarowe, rękawice specjalne, 

zbiornik brezentowy.    

   Największym 

projektem realizowanym w 2020 roku przez 

OSP był program dofinansowania OSP 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska, z którego łącznie z dotacją 

gminy, OSP pozyskała 28 500 zł. Z 

funduszu sołeckiego zakupiono dwa 

mundury specjalne o wartości 4 000 zł. 

Dzięki dotacji uzyskanej od Banku 

Spółdzielczego zakupiono nową sprężarkę, 

której zadaniem będzie utrzymywanie 

ciśnienia w układzie hamulcowym pojazdu 

Iveco.      

  Wśród problemów 

omawiano również braki kadrowe i coraz 

mniejszą ilość chętnych do brania udziału w 

działaniach ratowniczych. Problemem 

również pomału staje się budynek remizy, 

w której coraz bardziej zaczyna brakować 

miejsca na obsługę i konserwacje sprzętu, 

miejsc do prania ubrań specjalnych oraz 

dezynfekcji sprzętu medycznego, a także 

miejsca do prowadzenia szkoleń. 

    

 Podczas zebrania przeprowadzono 

nowe wybory do zarządu OSP Domaszków, 

którego skład przedstawia się następująco: 

Prezes - Artur Mendel,  

Wiceprezes - Naczelnik Damian 

Piątkowski,  

Wiceprezes Mariusz Mendel,  

Skarbnik Piotr Kołodziejczyk,  

Sekretarz Krzysztof Niciński.  

 

ZEBRANIE 

SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZE OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ  

W MIĘDZYLESIU 
 

W dniu 27 lutego 2021 r. w remizie OSP 

Międzylesie odbyło się zebranie 

sprawozdawczo - wyborcze OSP.  Ze 

względów sanitarno-epidemiologicznych, 

zebranie odbywało się w rygorze 

sanitarnym. Celem zebrania było 

podsumowanie roku 2020 oraz 

przeprowadzenie wyborów nowych władz 

OSP. Wśród tematów omawiane były 

działania ratowniczo-gaśnicze OSP 

Międzylesie oraz podsumowanie działań za 

okres kadencji. 

Podczas zebrania dokonano wyboru 

nowych władz: 

Prezes – druh Jan Bojda, 

Wiceprezes - Naczelnik – druh Piotr 

Pokrątka,  

Wiceprezes – druh Ireneusz Łysiak,  

Skarbnik – druh Krzysztof Worosz,  

Zastępca Naczelnika – druh Bartosz 

Lewandowski.  

 

 

tel:2016-2018
http://m.in/


PUNKT KONSULTACYJNY 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje, że Gmina Międzylesie zgłosiła 

się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z chęcią uruchomienia i 

prowadzenia punktu informacyjno-

konsultacyjnego w ramach realizacji 

Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze”, co znacząco wpłynie na 

poszerzenie grona wnioskodawców 

Programu. Za pomocą informatora oraz 

strony urzędowej www.miedzylesie.pl 

będziemy Państwa informować o 

uruchomieniu i funkcjonowaniu punktu 

konsultacyjnego. 

WYNIKI KONKURSU 

Informujemy, że w ramach projektu 

„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)”dla 

naboru dotyczącego Gminy Międzylesie, 

dofinansowanie otrzymują 

łącznie 28 granty (w tym jeden z niepełnym 

dofinansowaniem). 

W ramach limitu alokacji na domy 

jednorodzinne (w tym mieszkania w 

domach jednorodzinnych) jest 14 grantów o 

łącznej wartości 241 863,54 zł. W ramach 

limitu alokacji na domy wielorodzinne (w 

tym mieszkania w domach 

wielorodzinnych) jest 14 grantów o łącznej 

wartości 131 527,17 zł. Partnerzy 

projektu są na etapie sporządzania 

umów wraz z załącznikami, które będą 

podpisywane przez Grantobiorców oraz 

Przedstawicielem Lidera Projektu 

Gminą Kłodzko.  

REMONT W OCZYSZCZALNI 

 

 Na terenie Oczyszczalni ścieków w 

Międzylesiu, trwają prace dotyczące 

montażu nowej instalacji mechanicznego 

oczyszczania ścieków. Zadanie to 

wykonuje firma STALBUDOM Sp. z o.o. z 

Warszawy. W ramach inwestycji zostanie 

wymieniony kratopiaskownik zblokowany 

z prasopłuczką skratek, oraz stacja zlewcza 

ścieków dowożonych (możliwość zrzutu do 

kratopiaskownika lub do zbiornika 

buforowego). Wartość zadania wynosi 

329.640 zł. 

PRZEBUDOWA  

UL. KOLEJOWEJ 

PRZETARG 

W postępowaniu o zamówienie 

publiczne na zadanie „Przebudowa drogi 

gminnej dz. nr 334/21, obręb Międzylesie 

do stacji kolejowej PKP” w terminie do 

godz. 11:00 dnia 12 marca 2021 r. wpłynęły 

dwie oferty: PAR TRANS TRANSPORT 

HANDEL Przemysław Parasiewicz – 

498.000 zł oraz Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. 

z o.o. w Kłodzku – 547.196,21 zł.  

     

http://www.miedzylesie.pl/


 Gmina Międzylesie jest w trakcie 

wykonywania czynności zamówienia 

publicznego tryb podstawowy, w wyniku 

którego zostanie wybrana najkorzystniejsza 

oferta oraz podpisana stosowana umowa.     

 

MIEJSCE CIEKAWE… 

Stowarzyszenie Polska Sieć 

Odnowy i Rozwoju Wsi rozwija projekt 

Sieci Najciekawszych Wsi - markowy 

produkt turystyki wiejskiej, poszerzając go 

o kategorię „Miejsce Ciekawe”. Status 

„Miejsca Ciekawego” w Sieci 

Najciekawszych Wsi uzyskają miejsca, 

które podobnie jak „najciekawsze wsie”, 

mają olbrzymi potencjał narracji o 

wartościach obszarów wiejskich, mogą 

poszczycić się bogatym dziedzictwem 

kulturowym, przemysłowym, 

przyrodniczym czy też są przykładem 

rewitalizacji.     

 W terminie do 15 lutego 2021 r. 

zostało zgłoszonych 25 z całej Polski. 

Zgodnie z regulaminem konkursu komisja 

wyłoni laureatów w terminie do 31.03.2021 

r.. Gminy pięciu najwyżej ocenionych 

zgłoszeń otrzymają nagrody w postaci 

udziału kilkuosobowych reprezentacji w 

wyjeździe studyjnym do miejscowości 

należącej do Sieci Najciekawszych Wsi. 

Gmina Międzylesie jako „Miejsce 

Ciekawe” zgłosiła Kościół pw. Michała 

Archanioła w Kamieńczyku.   

 

POSIEDZENIE 

EUROREGIONALNEGO 

KOMITETU STERUJĄCEGO 

 

5 marca 2021 r. odbyło się 10. 

posiedzenie Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego w formie wideokonferencji. 

Gmina Międzylesie uzyskała 

dofinansowanie dwóch projektów  pn. 

„Polsko - Czeska przyjaźń sportowa 

Międzylesie – Orlické Záhoří oraz  „Czeski 

święty Jan Nepomucen na Ziemi 

Międzyleskiej”. Dofinansowanie  otrzymał 

również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Międzylesiu na projekt pn. „Skrzynia  

Beniamina - bawmy się razem na 

pograniczu polsko-czeskim”. 

 

PAOW 2021 

 

Konkurs grantowy w ramach 

Programu Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich ruszył 1 lutego 2021 r. Nabór 

wniosków odbywał się w terminie od 15 

lutego do 15 marca 2021r. W wyznaczonym 

terminie zostało złożonych 39 wniosków, 

łącznie opiewających na kwotę 15 600,00 

zł. Wszystkie złożone wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie i otrzymały dotację 

w wysokości po 400,00 zł. Wśród 

wnioskodawców były sołectwa, szkoły, 

OSP, parafie, LZS oraz Stowarzyszenia. 

Termin realizacji zadań do 15 czerwca 2021 

r., rozliczenie zaś do 30 czerwca.  

SAMORZĄDOWCY 

WSPÓLNYM GŁOSEM O S8 

 
 

 



       

 

 

Gospodarze gmin i powiatów Kłodzkiego i 

Ząbkowickiego jednym głosem 

wypowiedzieli się za jak najszybszą 

budową drogi ekspresowej S8. W piśmie 

skierowanym do dyrektorki wrocławskiego 

oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Lidii Markowskiej 

podkreślili, że niezależnie od jej przebiegu, 

co ma związek z wyborem wariantu między 

Kłodzkiem i Bardem, najważniejsze jest 

bezpieczeństwo podróżujących. 

 

Fragment S8 z Wrocławia do Kłodzka ma 

wejść do realizacji w roku 2025 i być 

wykonywany równocześnie na trzech 

odcinkach.  

 

PIĘKNE, WSPÓLNE PÓŁ 

WIEKU… 

 

 
  Złote Gody to rocznica niezwykła, 

tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 

razem pół wieku. To właśnie ta piękna 

okazja była powodem uroczystości, jaka 

odbyła się w  środę  24 lutego  br. 

w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Międzylesiu  . 

Dostojni Jubilaci Państwo  Janina i 

Mieczysław  Łabudowie  zostali 

udekorowani – przyznamymi przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 



Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Pan 

Tomasz Korczak. Jubilaci otrzymali 

również list gratulacyjny, kwiaty oraz mały 

upominek. Jubilatom jeszcze raz serdecznie 

gratulujemy i życzymy dużo zdrowia 

i miłości na kolejne, wspólne lata. 

 

 

Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu LUTY /  MARZEC 

 

Wyniki konkursu: „Miś, który 

przyjechał z Anglii” 

Dnia 15.02.2021 r. ogłosiliśmy wynik 

konkursu plastycznego realizowanego  

w ramach projektu grantowego z Gminnego 

Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowwych pt. „Miś, który 

przyjechał z Anglii”. Komisja konkursowa, 

miała bardzo trudne zadanie. Prace były 

bardzo pomysłowe i ciekawe, dlatego też 

wszystkie dzieci, które wzięły udział  

w konkursie otrzymały nagrody  za miejsca, 

wyróżnienia oraz drobiazgi za udział. 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:  

Kategoria wiekowa 3-4 

Lp Nazwisko i imię Osiągnięcie 

1. Rybczyk Blanka 1 miejsce 

2. Sobota Krystian 1 miejsce 

3. Piętoń Kasjan 2 miejsce 

4. Tryliński Stanisław 2 miejsce 

5. Stępak Zofia 3 miejsce 

6. Dzinkowska Anna Wyróżnienie 

7. Sługocki Tymon Wyróżnienie 

8. Zoszczak Hanna Wyróżnienie 

 

Kategoria wiekowa 5-6 lat 

Lp Nazwisko i imię Osiągnięcie 

1. Sąsiadek Wojciech 1 miejsce 

2. Majewska Natasza 2 miejsce 

3. 
Górczyński 

Maksymilian 
3 miejsce 

4. Olchowik Iga Wyróżnienie 

5. Urner Dorota Wyróżnienie 

6. Worosz Franciszek Wyróżnienie 

 

 

 
 

Pierwsze oznaki wiosny… 

Ponoć wracają już do nas ptaki z ciepłych 

krajów, co oznacza, że wiosna tuż, tuż. 

Nasze przedszkolaki również poczuły 

powiew ciepłego powietrza i wyruszyły  

na poszukiwanie pierwszych oznak wiosny.  

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

Projekt „Mali konstruktorzy”! 

Dnia 01.03. 2021 r. , w ramach realizacji 

projektu grantowego z Gminnego Funduszu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowwych pt. „Mali konstruktorzy” 

grupa Delfinki rozpoczęła przygodę  

z klockami. Na realizacje projektu 

otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 1400 zł. 

Radość dzieci jest bezcenna! 

 

 

 

 

 



 

 
Wszystkie grupy wzięły udział w konkursie 

na najciekawszą budowlę z klocków. Dzieci 

pracując w małych grupach, łącząc 

powstające budowle i przemyślając ich 

konstrukcje, wykazały bardzo duże 

zainteresowanie  

i zaangażowanie w wykonanie zadania. Ich 

starania wynagrodzono przekazaniem 

klocków Lego Duplo na każdą grupę 

przedszkolną.  

 

 

 



 

 

 
 

Dżungla w przedszkolu! 

 

Żabki zakończyły tydzień o zwierzętach 

egzotycznych, Afryce i dżungli. Poznały 

życie żyrafy, zebry, słonia i wybrały się na 

safari. 

 

 

 

 
 

 

Pozdrawiamy mieszkańców gminy 

Międzylesie z przedszkola  



Życzymy spokojnych, a zarazem 

WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH ! 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam  

w trudzie każdego dnia. 

Niech tradycja wodę leje, a zajączek niech 

się śmieje!  

Dzieci i Pracownicy Samorządowego 

JESTEŚMY EKOLOGAMI 

 

 
 

 W pierwszym semestrze roku 

szkolnego 2020/2021 uczniowie naszej 

szkoły w Domaszkowie licznie wzięli 

udział w wojewódzkim konkursie 

plastycznym "NIE dla ŚMIECI                w 

lesie". Konkurs został zorganizowany przez 

Ligę Ochrony Przyrody we Wrocławiu. 

Wszyscy uczniowie wiedzą jak dbać o 

piękno przyrody i naszą planetę, toteż prace 

były naprawdę ładne, staranne i pomysłowo 

wykonane. Konkurs został rozstrzygnięty w 

lutym, a na początku marca przyszły do nas 

wyniki i piękne nagrody, za co bardzo 

dziękujemy. Oto lista nagrodzonych:                 

II miejsce - Julian Skóra, wyróżnienia: 

Kacper Auguściak, Zuzanna Ponulak, 

Szymon Sarka, Michalina Smoleń to 

uczniowie klas 1-3. W kategorii klas 4 -6, 

wyróżnienie otrzymali: Szymon Słowiński i 

Natalia Zemrzycka. Podziękowania 

książkowe otrzymali opiekunowie 

uczniów: M. Howaniec, E. Jadwisieńczak, 

J. Ptasińska. 

 

14. EDYCJA 

OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU ŚWIETLIK 

   9 marca przyrodnicy z klas 6 i 7 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu  wzięli udział w 14. edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Świetlik. Test uczniowie pisali w pracowni 

przyrodniczej z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Pod koniec roku szkolnego 

będziemy oczekiwać na wyniki. 

 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Międzylesiu bierze udział w programie 

edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak” 

organizowanym przez Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego. Celem 

projektu jest nabycie i utrwalenie 

praktycznych umiejętności bezpiecznego 



zachowania, oraz umiejętność 

współdziałania ze służbami i organizacjami 

powołanymi w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa. Działania zaplanowano w 

trybie stacjonarnym i online. Efekty 

przedstawimy po zakończeniu programu 

GRATULUJEMY ! 

 

 
 

5 marca 2021 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej 

odbył się finał II  Dolnośląskiego Konkursu 

Historycznego „Żołnierze Niezłomni – 

Żołnierze Wyklęci” pod hasłem „Zachowali 

się jak trzeba”. Reprezentantki 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu: Karolina Gałuszka i Weronika 

Leki  zajęły II miejsce w kategorii szkół 

podstawowych.  Serdecznie gratulujemy 

laureatkom i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

SZKOLNY KONKURS 

RECYTATORSKI 

„MINIATURA” 

 

11 marca 2021 r. w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Międzylesiu odbył 

się  Konkurs Recytatorski „Miniatura”. 

Wzięło w nim udział 15 uczestników z klas 

I –III wyłonionych w klasowych 

eliminacjach, którzy wspaniale 

zaprezentowali różnorodne utwory dla 

dzieci. Komisja konkursowa w składzie p. 

Małgorzata Dudkiewicz, p. Beata Tokarska  

i p. Maria Wikiera  nie miała łatwego 

zadania. Po wysłuchaniu prezentacji 

podjęto następujące decyzje:  w kategorii 

klas pierwszych -  I miejsce  otrzymał  

Adrian Ciurlik z kl. I a , miejsca II  Alexia 

Ililiakopoulou z kl. I a oraz Oliwia 

Radomska z kl. I a, miejsce III Gaja 

Czopko z kl. I b, ; w kategorii klas drugich 

– miejsca I  zajął Konstanty Pęder z kl. II 

a oraz Krzysztof Kuś z kl. II b; miejsce II 

Klara Piątek z kl. II a, , miejsce III Jula 

Malicka kl. II b, miejsca IV: Dawid Ryba 

z kl. II a oraz Blanka Kyś z kl. II b ; w 

kategorii klasy trzeciej I miejsce otrzymała 

Laura Wojtysiak  z kl. III a, miejsce II 

Natalia Szkudlarek z kl. III b, miejsca III 

zajęli Wiktoria Zarówna  z kl. III b, Adam 

Mardaus z kl. III b oraz Aleksandra 

Dudek z kl. III c. Jury dziecięce składające 

się z przedstawicieli  klas drugich i trzecich 

przyznało swoją nagrodę Adrianowi 

Ciurlikowi z kl. I a. 

 

Organizatorzy: p.Jolanta Drabina i 

p. Elżbieta Janas  gratulują wszystkim 

uczestnikom ,dziękują: Radzie Rodziców za 



ufundowanie nagród oraz  nauczycielom i 

rodzicom  za wkład włożony w 

przygotowanie dzieci do konkursu.                                                                           

„MOJA DWUNASTKA” ZBLIŻA 

SIĘ DO SETKI 

 

 

Za nami dwa kolejne spotkanie 

marszowo-biegowe – lutowa 97. i marcowa 

98. „Moja Dwunastka”. Milowymi krokami 

zbliżamy się do setnego jubileuszu choć 

wydaje się, że impreza ruszyła wcale nie tak 

dawno. W rzeczywistości trwa już 8 lat i 5 

miesięcy. Mamy szczęście, bo pogoda 

dopisywała. W lutym mrozik i śnieg, a w 

marcu mrozik i słońce – to co 

marszobiegacze lubią najbardziej. Na 

bieżni stadionu obowiązuje reżim sanitarny 

- maseczki i dystans społeczny, które 

zupełnie nie przeszkadzają w oddawaniu się 

przyjemności poruszania na świeżym 

powietrzu. Na obu marszobiegach spotkało 

się po 12 osób. Przez minione 48 minut do 

wspólnego licznika dopisaliśmy kolejne, z 

górą 60 km. 

Na następne 99. spotkanie marszowo-

biegowe zapraszamy w sobotę 10 kwietnia 

2021 r. na stadion na godzinę 10.00  

 

WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY 

DZIEWIĄTY SEZON IMPREZY 

ROWEROWEJ „KORONA 

MIĘDZYLESIA” 

 

Z myślą o wszystkich miłośnikach 

jazdy na rowerze od 2013 roku Klub 

Sportowy Sudety Międzylesie organizuje 

imprezę rowerową pod nazwą „Korona 

Międzylesia”. Jej celem jest popularyzacja 

kolarstwa i turystyki rowerowej oraz 

zachęcanie do aktywnego wypoczynku. W 

sezonie 2021 impreza będzie odbywała się 

w ramach projektu „Przenikanie się kultur 

pogranicza w gminach Międzylesie i 

Orlicke Zahoři”.    

     

 Pomimo pandemii chcemy - 

oczywiście z zachowaniem 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 

wprowadzić trochę normalności. Wszak 

wszyscy potrzebujemy kontaktów 

społecznych, choćby z zachowaniem 

dystansu i w maseczkach. Potrzebujemy 

także dawki ruchu dla poprawy 

samopoczucia oraz dla zdrowia 

psychicznego i fizycznego.  

„Korona Międzylesia” to cykl 

imprez rowerowych typu „Up Hill”, co w 

najprostszym tłumaczeniu oznacza  jazdę 

pod górę. W gminie Międzylesie wzniesień 

o różnej skali trudności nie brakuje.  

 W bieżącym sezonie planujemy, by 

było możliwie płasko, żywiąc nadzieję, że 

na starcie nie zabraknie rowerzystów – tych, 

którzy już od lat przemierzają z nami szlaki 

rowerowe, a także tych, którzy chcieliby 

dołączyć do naszej zakręconej grupy. 

Wierzcie – naprawdę warto. Jedynie 



podczas ostatniego, niezmiennego od lat, 

etapu trzeba się będzie trochę powspinać, 

aby ukoronować sezon. 

Impreza odbywać się będzie raz w 

miesiącu, w soboty, a udział w niej jest 

bezpłatny. Ma charakter otwarty i 

adresowana jest do osób 10+, choć nasze 

dwie najmłodsze uczestniczki wspólnie nie 

mają nawet 10 lat!    

     

  Warunkiem uczestnictwa 

jest posiadanie sprawnego technicznie 

roweru oraz sztywnego kasku. Ponadto 

uczestnicy mają obowiązek poruszania się 

podczas wyścigu zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego. Uczestnicy pełnoletni 

startują na własną odpowiedzialność po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych, natomiast 

dzieci i młodzież do 18 roku życia za 

pisemną zgodą opiekunów prawnych i po 

okazaniu karty rowerowej.   

 Na miejsca startu uczestnicy 

dojeżdżają samodzielnie. W mobilnym 

biurze imprezy czekamy zawsze od 9.15. 

Pierwszy uczestnik wyrusza na trasę o 

10.01, a kolejni co 1 minutę. Uczestnicy 

otrzymują numer startowy, który wskazuje, 

z jakim opóźnieniem wyjechali na trasę. 

Organizator dokonuje pomiaru czasu na 

szczycie wzniesienia.  

Planowane terminy kolejnych etapów: 

Data Trasa Dystans 
Przewyż

szenie 

24.04.2021 
Roztoki – 

Domaszków 
6,3 km 40 m 

22.05.2021 
Domaszków –

Nowa Wieś 
5,8 km 130 m 

19.06.2021 

Szklarnia 

stawy - 

Szklarnia 

3,0 km 90 m 

17.07.2021 
Nagodzice – 

Międzylesie 
3,3 km 50 m 

21.08.2021 
Międzylesie - 

Pisary 
4,8 km 110 m 

18.09.2021 
Roztoki - 

Goworów 
5,0 km 70 m 

16.10.2021 

Goworów – 

Jodłów 

 

5,7 km 350 m 

Pierwszy etap, oficjalnie 

rozpoczynający sezon rowerowy i 

jednocześnie 9 sezon „Korony”, startuje w 

sobotę 24 kwietnia 2021 r. Początek w 

Roztokach przy plebanii. Szczegóły trasy 

na profilu FB Korona Międzylesia oraz na  

stronie www.miedzylesie.pl 

Do zobaczenia na rowerowych 

szlakach! Serdecznie zapraszamy. 

Aplikacja „Twój parasol” 

 

W ramach projektu pn. „Efektywna 

Policja – ochrona ofiar i świadków 

przemocy” utworzona została bezpłatna 

aplikacja „Twój Parasol”. Aplikacja 

skierowana jest do osób doznających 

przemocy w rodzinie. Można ją 

zainstalować na smartfonie z systemem 

operacyjnym Android lub iOS. 

Osoby, które poszukują pomocy mogą 

skorzystać z bezpłatnej mobilnej aplikacji 

pn. „Twój parasol”. Zawiera ona  materiały 

edukacyjne oraz umożliwia dostęp do bazy 

organizacji oferujących wsparcie. 

Ponadto   aplikacja umożliwia przesyłanie 

informacji o zdarzeniach przemocowych. 

Aplikacja pn. „Twój parasol” umożliwia 

dostęp do bazy organizacji oferujących 

wsparcie. To narzędzie umożliwia m.in. 

dyskretny kontakt z wcześniej 

skonfigurowanym adresem e-mail, a także 

możliwość szybkiego wybrania telefonu 

alarmowego w nagłych przypadkach. 

http://www.miedzylesie.pl/


Aplikacja jest dostępna na Google Play i 

Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” 

lub za pomocą kodów QR. 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej nie 

wahaj się powiadomić o tym Policji. W 

trosce o zdrowie i życie Twoje i Twoich 

najbliższych, nie pozwalaj, by sprawca 

pozostał bezkarny. 

 Źródło- www.niebieskalinia.pl 

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 

 

OBOSTRZENIA COVIDOWE 

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej 

Polsce będą obowiązywały  następujące 

ograniczenia. Swoją działalność muszą 

zawiesić: 

 hotele (wyjątkiem są m.in. hotele 

robotnicze, a także noclegi 

świadczone w ramach podróży 

służbowych – dokładny katalog 

wyjątków wraz z wymaganym 

potwierdzeniem odbywania 

podróży służbowej znajdzie się w 

rozporządzeniu); 

 galerie handlowe – z wyjątkiem 

m.in.: sklepów spożywczych, aptek 

i drogerii, salonów prasowych, 

księgarni, sklepów zoologicznych i 

z artykułami budowlanymi. W 

galeriach handlowych nadal będą 

mogły działać m.in. usługi 

fryzjerskie, optyczne, bankowe, 

pralnie; 

 teatry, muzea, galerie sztuki 

(możliwa jest jednak organizacja 

prób i ćwiczeń, a także wydarzeń 

online); 

 kina (zakaz projekcji filmów 

dotyczy również domów i ośrodków 

kultury); 

 baseny (wyjątkiem są baseny w 

podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą i dla członków 

kadry narodowej); 

 sauny, solaria, łaźnie tureckie, 

salony odchudzające, kasyna; 

 stoki narciarskie; 

 kluby fitness i siłownie;  

 obiekty sportowe (mogą działać 

wyłącznie na potrzeby sportu 

zawodowego i bez udziału 

publiczności). 

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, 

wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także 

w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W 

całym kraju zalecamy także pracę on-line 

– wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

 

 

 

http://www.niebieskalinia.pl/


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy że  

w dniu 15.03.2021 r. zmarł   

 

Jerzy Zieliński 
Zasłużony dla oświaty 

 

W tych trudnych chwilach  słowa 

wsparcia 

oraz wyrazy głębokiego współczucia i 

szczere kondolencje Rodzinie składają: 

 

Burmistrz MiG Międzylesie 

Tomasz Korczak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Marcinek 

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

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w 

dniu 22.03.2021 r. zmarł   

Jan Chilarski 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój 

W tych trudnych chwilach  słowa 

wsparcia 

oraz wyrazy głębokiego współczucia i 

szczere kondolencje Rodzinie składają: 

 

Burmistrz MiG Międzylesie 

Tomasz Korczak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Marcinek 

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

INFOLINIA W SPRAWIE 

ORGANIZACJI TRANSPORTU 

DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ 

"Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

prowadzi specjalną infolinię w sprawie 

organizacji transportu do punktów 

szczepień przeciw koronawirusowi (covid-

19). Infolinia dedykowana jest dla osób 

niepełnosprawnych tj. posiadających 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 

odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. 

Numer dedykowany jest także osobom 

mającym niemożliwe do przezwyciężenia 

we własnym zakresie trudności w 

samodzielnym dotarciu do punktu 

szczepień.  

Numer infolinii 74 812 63 27 wew. 15  

Infolinia jest czynna od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:15 do 15:00." 

PROGRAM BADAŃ 

PRZESIEWOWYCH RAKA 

JELITA GRUBEGO 

Gmina Międzylesie przystąpiła do 

programu profilaktyki Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych w Dolnośląskim Centrum 

Onkologii we Wrocławiu. Prosimy o 

zaznajomienie się z ulotką programu. O 

terminie realizacji  będziemy państwa 

informować za pomocą aplikacji, stron 

www.miedzylesie.pl .  

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


