
 

 

 



ROZMOWA Z MACIEJEM AWIŻENIEM                                                               
STAROSTĄ POWIATU KŁODZKIEGO 

 
Panie starosto, rok 2021, to był trudny rok? Już na wstępie proszę o krótkie 
podsumowanie działań pana jako starosty, zarządu i rady powiatu kłodzkiego… 
 

Nie wiem czy nie był to najtrudniejszy rok dla samorządów. Pandemia zmusiła 
samorządy i szpitale do maksymalnego wysiłku. Przypomnę tylko, że w kłodzkim szpitalu, 
który wziął na siebie główny ciężar pomocy zarażonym, stworzyliśmy 105. łóżkowy oddział, 
bez zamykania innych oddziałów, na których leczyliśmy inne choroby. To ewenement na skalę 
Polski! Do tego mobilne i stacjonarne szczepienia oraz testy. Dziś też prowadzimy 52. 
łóżkowy oddział ponad działalność „zwykłą szpitala”. To oczywiście głównie zasługa 
medyków (i ich poświęcenie) i zarządzających szpitalem ale organizacja i koszty to także 
nasze zmartwienie, jako organu prowadzącego. Niestety te czasy nie służą samorządom i 
władza centralna coraz częściej zabiera środki a dokłada zadań. To wszystko razem 
powoduje, że naprawdę trzeba się nagłowić by funkcjonować sprawnie. Pomimo trwającej 
pandemii  i co za tym idzie działań skierowanych na pomoc naszym jednostkom tj. ZOZ, DPS-
y, domy dziecka, szkoły powiatowe, udało się zrealizować zaplanowane inwestycje w tym 
trudnym pandemicznym czasie – jest się czym pochwalić. 
 
Jesienią 2023 roku (lub wiosną 2024 r), czekają nas wybory samorządowe. Jakie cele 
stawia przed sobą starosta i zarząd powiatu na ten czas ? 
 

Ważne jest by działać z planem a nie chaotycznie. Dlatego mocno szykujemy się do 
nowego okresu finansowania środków z Unii Europejskiej, Państwa i własnych inwestycji. 
Dlatego wspólnie z gminami tworzymy strategię dla powiatu, ustalamy zakresy inwestycji np. 
zakupy do szpitala, inwestycje drogowe m.in. uzgadniane z Czechami, zakup autobusów 
ekologicznych do PKS, wymiana kopciuchów m.in. w ramach klastra energii np. w szkołach. 
Ale także np. będziemy się przenosić z wynajmowanych pomieszczeń, w końcu, do własnego 
budynku przy ul. Wyspiańskiego – uzyskanego, za darmo, po SG gdzie m.in. mamy zamiar, od 
wiosny, prowadzić biuro paszportowe.        
  Jest jeszcze wiele do zrobienia. Niestety „Polski Ład” pozbawił powiat około 4 
mln zł dochodów – dlatego tym bardziej musimy się wykazać pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych oraz oszczędnościami i sprawnością zarządzania. Dlatego jestem zadowolony 
ze stabilnego układu politycznego jaki udało się wypracować w Radzie Powiatu. Koalicja 
Platforma.  Nowoczesna, Koalicja Obywatelska zgodnie i skutecznie działa z radnymi z 
Porozumienia Samorządowego Ziemi Kłodzkiej oraz niezrzeszonym radnym powiatowym 
Adamem Łąckim, tworząc koalicję zarządzamy w powiecie, wraz z przewodniczącym Klubu 
Piotrem Marchewką, który jako etatowy członek zarządu, prężnie działa na rzecz powiatu 
przede wszystkim w dziedzinie infrastruktury drogowej oraz rozwoju. Mam nadzieję, na 
powtórzenie tego sukcesu współpracy w kolejnych wyborach ale to oczywiście zależy od 
wyborców, którzy ocenią nasze dokonania. 
 
Żyjemy w nietypowych i niełatwych czasach, gdzie wiele decyzji czy działań 
determinowanych jest przez pandemię koronawirusa. Jak radzi sobie powiat w tej 
sytuacji ? 
 

Zarządzanie pandemią zostało zrzucone na samorządy ale mam przekonanie, że sobie 
poradziliśmy w tej sytuacji, całkiem dobrze. Początki pandemii dały nam sporo trudnych 
lekcji. Dzięki nim dzisiaj jesteśmy uzbrojeni w nowe doświadczenia. Przeanalizowane i 
wprowadzone rok temu rozwiązania do dziś świetnie się sprawdzają w naszych urzędach. 
Jednak musimy na bieżąco reagować i pilnować wydatków. Niestety problemy wynikają w 



związku z mniejszymi wpływami z CIT-tów i PIT-ów przez pandemię, a zarządzanie finansami 
w tej sytuacji staje się coraz większym wyzwaniem. Przy okazji apeluję – by uniknąć kolejnych 
fal pandemii, namawiam do szczepień. 
 
Czy pana zdaniem pandemia koronawirusa może w nadchodzącym roku spotęgować 
kłopoty z realizacją konkretnych przedsięwzięć ? 
 

Oczywiście. Pandemia ma bezpośredni wpływ na normalne funkcjonowanie firm oraz 
instytucji. Niestety ten wpływ jest bardzo negatywny. Odczuwamy to np. przy organizacji 
przetargów, gdzie często brakuje wykonawców lub ceny oferowane są absurdalnie wysokie. 
Do pandemii dochodzi jeszcze wysoka inflacja. To powoduje ogromny wzrost cen energii czy 
gazu, nawet niekiedy trzy krotnie. Koło się zamyka. Brak ludzi do pracy, ogromne ceny usług i 
energii - dotykają nas wszystkich.                                                                                                                                                                                                
Jednakże nie tylko pandemia jest przyczyną tej drożyzny lecz przede wszystkim działania 
rządu. Ale to inny temat.  
 
Panie starosto, ile – na dzień naszej rozmowy, potwierdzonych koronawirusa jest 
obecnie w naszym powiecie? 
 

Łącznie  w powiecie mamy dziś 87 miejsc covidowych. Największy oddział znajduje się 
w Szpitalu Powiatowym w Kłodzku z 52 miejscami. We wszystkich trzech szpitalach z 
oddziałami covidowymi (Kłodzko, Polanica-Zdrój , Bystrzyca Kłodzka) jest dziś 82 chorych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Niestety codziennie ktoś odchodzi. Sytuacja nadal jest bardzo trudna… 
 
Jak  wygląda sytuacja jeśli chodzi o szpital kłodzki, ale także pozostałe szpitale w 
naszym powiecie ? Pacjent nie zainfekowany koronawirusem  ma się gdzie leczyć ? 
 

Obecnie pozostałe oddziały szpitalne nie musiały być zawieszone. Udało nam się 
(oczywiście nie małym wysiłkiem) je utrzymać. Pacjenci są przyjmowani. Nie ma zagrożenia. 
 
Jak starostwo pomaga służbie zdrowia w powiecie i jak ta pomoc będzie wyglądać w 
następnych tygodniach ? 
 

Płacenie za leczenie w szpitalu to obowiązek budżetu Państwa. To tam płacimy składki 
na chorobowe. Niestety NFZ płaci poniżej kosztów leczenia. Im więcej leczymy, tym szpital 
ma trudniejszą sytuację finansową i powiat musi dopłacać. Samo dofinansowanie do 
ujemnego wyniku to już około 6,5 mln zł! Ponadto kupujemy wyposażenia by nasi mieszkańcy 
mogli być leczeni w lepszym standardzie: 
 
2019 rok: 
 

• W ramach budżetu obywatelskiego : przekazane zostały środki finansowe z  
Powiatu Kłodzkiego na wyremontowanie łazienek na oddziale dziecięcym  
oraz oddziale wewnętrznym w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: 
30 000,00 zł. (Pomysłodawczyniami projektu były Panie: Dorota Łakucewicz oraz Maria 
Dukat - Krzonkalla.) 

• Zakup dwóch stołów operacyjnych: 120 000,00 zł. 
• Zakup lampy operacyjnej: 60 000,00 zł. 
• Zakup wieży laparoskopowej z kamerą i torem wizyjnym: 145 112,00 zł. 

 
2020 rok: 
 



• zakup sprzętu medycznego ochronnego: 15.000,00 zł. 
• zakup kabin dezynfekcyjnych: 40.000,00 zł.  
• zakup namiotu pneumatycznego: 33 000,00 zł. 
• środki finansowe w ramach grantu od Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we 

Wrocławiu przeznaczone na zakup sprzętu medycznego: 869 004,00 zł. 
 
2021 rok: 
 

• zakup aparatów HFNC model HUMID-BH wraz z oprzyrządowaniem do tlenowej  
wentylacji wysokoprzepływowej: 46 980,00 zł. 

• Dofinansowanie zakupu aparatów HFNC model HUMID-BH wraz z  
oprzyrządowaniem do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej: 46 980,00 zł./ 

• lodówka do przechowywania szczepionek musi spełniać szczególne  
wymagania, w tym monitorowanie temperatury przez całą dobę: 6 126,00 zł./ 

• zakupu oprogramowania e-Zdrowie: 38 745,00 zł/ 
zakup środków trwałych: rektoskop, optyka Hopkinsa, ureterenoskop,  
stacja lekarska opisowa, kocioł warzelny elektryczny, komora chłodnicza:  
191 600,00 zł. 

• sprzęt medyczny: parawany medyczne, stoliki zabiegowe, stojaki do kroplówek, nosze 
na zwłoki, na potrzeby oddziału Covidowego w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku:9 206,16 zł. 

Planujemy też  kolejne zakupy na 2022 r.  
 
W dobie ciągnącej się pandemii pojawiają się w wielu sferach życia społecznego ludzkie 
nieszczęścia i zwielokrotnione potrzeby… Jaki obszar działania jest w tej chwili według 
pana najbardziej tymi zjawiskami zagrożony i wymaga najpilniejszej interwencji służb 
powiatowych ? 
 

Podczas pandemii najtrudniej mają osoby, które tracą swoich bliskich. Również osoby 
samotne, ciężko znoszą psychicznie ten czas. Dlatego uruchomiliśmy Punkty Interwencji 
Kryzysowej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie. Od początku działania 
podjęliśmy już około 1000 interwencji wsparcia. Szczegółowe informacje mogą uzyskać 
Państwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzenie w Kłodzku. 
 
Z wielu polskich miast płyną sygnały o pomocy sąsiedzkiej – o robieniu zakupów dla 
seniorów, pomocy w wyprowadzeniu psa czy dostarczeniu posiłku. Czy w powiecie 
kłodzkim również odbywają się takie akcje ? 
 

Jestem podbudowany tym, jak mieszkańcy powiatu potrafią bezinteresownie pomagać, 
i jak bardzo potrafimy się jednoczyć w nieszczęściu. Teraz może trochę zapał osłabł bo i 
pandemia trwa długo ale nadal są osoby, które pomagają wielu innym. Jednak jeśli chodzi o 
systemową pomoc - zajmuje się w każdym mieście oraz gminie naszego powiatu - opieka 
społeczna. Wystarczy zadzwonić i zgłosić taką potrzebę. 
 
Jak nasz powiat radzi sobie z obsługą mieszkańców podczas pandemii ? 
 

Jeśli mówimy o naszych urzędach w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Nowej Rudzie i 
pozostałych kilkudziesięciu jednostkach podległych powiatowi, to wszystkie pracują 
normalnie i bez zakłóceń z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności sanitarnej.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Czy powiat kłodzki sięga  po środki zewnętrzne  na istotne  obszary  życia mieszkańców, 
jak np. modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej, opieka społeczna ? 



 
W dzisiejszych czasach sprawne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, daje 
ogromną szansę na rozwój w każdym obszarze. Dlatego jako powiat staramy się pozyskiwać 
środki zewnętrzne, żeby je skutecznie i celnie wyko rzystać dla dobra  i z korzyścią dla 
mieszkańców naszego powiatu 
Również dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom finansowania, w gminie                                                                                                                                                                                                                                     
Międzylesie było przeprowadzonych szereg inwestycji np. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• odbudowa drogi powiatowej Domaszków-Goworów-Międzylesie pozyskano środki z 
budżetu państwa oraz z Nadleśnictwa Międzylesie, także powiat dołożył wkład własny 
do tej inwestycji. 

• przebudowa drogi powiatowej Mostowice-Poniatów-Lesica-Międzylesie-Granica 
Państwa, tutaj dofinansowanie udało się pozyskać ogromne ze środków unijnych- 
blisko 5 mln zł.  

• W przyszłym roku właśnie zaplanowano i wprowadzono do budżetu zadanie – nastąpi 
przebudowa skrzyżowania w Goworowie wraz z modernizacją przejść dla pieszych. 

• Także, będzie przeprowadzony w 2022 roku długo wyczekiwany remont drogi Pisary-
Dolnik-Międzylesie. 

Jak widać po samej gminie Międzylesie, dużo się dzieje, zaplanowane zadania są 
realizowane.                           
 
Jak wygląda współpraca powiatu z gminami ? 
 

Bardzo dobrze. W większości dochodzi między nami do dobrych porozumień. W 
ramach dobrej współpracy z włodarzami gmin spotykamy się co tydzień lub raz na dwa 
tygodnie w formule online, żeby na bieżąco omawiać i odpowiednio reagować w związku z 
trwającą pandemią koronawirusa, poruszane są także wszystkie najważniejsze kwestie 
dotyczące całego powiatu. 
 
Z czego jest pan szczególnie dumny, a co nie poszło „po pańskiej myśli” ? 
 

Po ponad 11. latach bycia starostą dopada mnie myśl, że trzeba coś budować a nie 
tylko remontować czy utrzymywać. Już jestem szczęśliwy, że udało się stworzyć coś czego 
wcześniej nie było np. PŚDS – dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (będziemy 
rozbudowywać), za darmo pozyskać budynek i go wyremontować z funduszy UE dla starostwa 
by wreszcie nie płacić za wynajmowanie budynków albo np. wieża na Kłodzkiej Górze – coś 
po nas zostanie. A myślimy o kolejnych nowych inwestycjach.  
A co się nie udało? Tego nie zdradzę – to czego jeszcze się nie udało  zrobić - zmienia się 
zamierzenia i cele do realizacji 
 
I – na koniec naszej rozmowy, czego należy życzyć staroście w nadchodzącym roku ? 
 

·Zdrowia i normalności, no i może trochę szczęścia a z resztą sobie poradzę. Państwu 
też tego życzę. 
 

 
 

Dziękuję za rozmowę 
Dane dotyczące koronawirusa na dzień 22.12.2021 r. 
Osób na kwarantannie i chorych w powiecie: 1764 
W gminie: na kwarantannie 111 osób, chorych 20 osób 

https://miedzylesie.pl/11990/dane-dotyczace-koronawirusa-na-dzien-17122021-r.html


 

30 listopada 2021 r. 

odbyła się 

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 
znalazły się projekty uchwał  

w sprawach: 
1/ podatku od nieruchomości 
2/ opłaty targowej 
3/ podatku od środków transportowych 
4/ pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
5/ wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty na terenie gminy Międzylesie 
6/zmian w budżecie gminy na rok 2021 
7/ dotacji dla powiatu kłodzkiego na 
utworzenie nowej instalacji systemu 
informatycznego COMARCH - ERGO i 
konfiguracji systemu 
 8/ zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 
roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Międzylesie 
9/ ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członka Ochotniczej 
Straży Pożarnej, który uczestniczył w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę 

10/ uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie Gminy Międzylesie na lata 
2021-2025 
11/przyjęcia Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Międzylesie na lata  
2022-2024 
12/ ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za udzielone   
schronienie osobom i rodzinom tego 
pozbawionym 
  

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 
                                 
* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają 
się bez udziału publiczności – podstawa 
prawna art. 15 zzx 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 i wywoływanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374.). 
 

21 grudnia 2021 r. 
odbyła się 

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym  porządku  obrad 
znalazło się podjęcie uchwał w 
sprawach: 
 
    1.ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych dla Zakładu 
Gospodarki   Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 
2022 
    2.budżetu gminy Międzylesie na rok 
2022 

http://www.miedzylesie.pl/


    3.wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Międzylesie 
    4.zmian w budżecie gminy na rok 
2021 
    5.zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 
roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Międzylesie 
    6.wysokości i zasad przyznawania 
diet dla sołtysów z terenu Miasta i 
Gminy Międzylesie 
    7.wysokości ryczałtu dla 
Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 
wysokości diet dla Przewodniczących 
Komisji i radnych Rady Miejskiej w 
Międzylesiu 
    8.wynagrodzenia Burmistrza Miasta i 
Gminy Międzylesie 
    9.miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie Potoczek 
   10.miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru  położonego w obrębie miasta 
Międzylesie 
   11.wprowadzenia regulaminu 
korzystania z placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych stanowiących własność 
Gminy Międzylesie 
   12.rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Międzylesie  
   13.rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy 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 
* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się 
bez udziału publiczności – podstawa 
prawna art. 15 zzx 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 i wywoływanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 

 
O ODNOWIE DOLNOŚLĄSKIEJ 

WSI                                                   
DYSKUTOWANO  

NA ZAMKU… 

 

 
 

W dniach 9-10 grudnia 2021 
grudnia na Zamku w Kliczkowie odbył się 
doroczny Kongres Odnowy Dolnośląskiej 
Wsi. W kongresie udział wzięło ok 200. 
osób. Gminę Międzylesie reprezentowali 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, ref. 
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 
Ewa Siwek oraz Agnieszka Majewska – 
gminny koordynator Odnowy Wsi. 
Kongres otworzył Grzegorz Macko – 
Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego. Część merytoryczną 
kongresu utworzyła prezentacja pt. „Jak 

http://www.miedzylesie.pl/


dobrze wykorzystać zasoby w rozwoju 
wsi” prowadzona przez Krzysztofa 
Szustka, ekspert ds. rozwoju i promocji 
obszarów wiejskich, Krajowy Animator 
Wiosek Tematycznych, Moderator 
Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Dobre 
praktyki w Odnowie Wsi zaprezentowała 
Izabela Woronowicz- dyrektor Wydziału 
Obszarów wiejskich, zaś konkurs 
„Przedsięwzięcia promujące idee odnowy 
wsi” podsumował Tomasz Gajewczyk – z-
ca dyrektora Wydziału Obszarów 
Wiejskich.  

 

Podczas kongresu odbyła się 
również prezentacja laureata tegorocznego 
konkursu Piękna Wieś Dolnośląska – 
przedstawiciele sołectwa Sulistrowice oraz 
Mościsko. W drugim dniu kongresu 
omówiona została Ustawa o Kołach 
Gospodyń Wiejskich oraz zostały 
przedstawione możliwości wynikające z 
wpisu do Krajowego Rejestru KGW. Dr 
hab. Inż. Maciej Oziembłowski profesor 
uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu przedstawił Wybrane systemy 
żywności regionalnej i tradycyjnej, a 
Tradycje kulinarne na Dolnym Śląsku 
omówiła Barbara Jakimowicz – Klein. 
Dwudniowe wydarzenie obfitowało w 
rozmowy i znakomite pomysły na rozwój 
dolnośląskiej wsi. 

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIASTA I GMINY  

W MIĘDZYLESIU 
 

 
 

W dniu 30 listopada 2021 r., o 
godz. 13.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy 
w Międzylesiu  pod znakiem wyborów 
prezydium, odbyła się pierwsza 
inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady 
Miasta i Gminy Międzylesie. Zgodnie z 
przyjętymi zasadami pierwszą sesję 
prowadzi Burmistrz do momentu wyboru 
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, 
którą w tajnych wyborach wybrana została 
Magdalena Cymborska.  

 

Przewodnicząca przejmując dalsze 
prowadzenie sesji przeprowadziła wybory 
na funkcję wiceprzewodniczących, 
którymi wybrano: Macieja Kucharskiego 
oraz Dominikę Makarską. Rolę Sekretarza 
Rady natomiast objęła Sandra Michalak.
                

 

  
Projekt  współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY 2021 R 



 
W dniu 11 grudnia 2021 r. na 

parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w 
Międzylesiu odbył się Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który rozpoczął rok 
obchodów współpracy na pograniczu z 
miastem partnerskim z Czech- Králíky 
jednocześnie rozpoczynając realizację 
projektu pn.: „30 lat współpracy na 
pograniczu Międzylesie- Králíky. Z 
Králíky przyjechał starosta Vaclav Kubin, 
któremu pan burmistrz Tomasz Korczak 
wręczył pamiątkową plakietę z okazji 
wieloletniej współpracy. 

Podczas imprezy dzieci i młodzież 
ze szkół i przedszkoli z gminy Międzylesie 
śpiewały piękne kolędy i pastorałki 
bożonarodzeniowe. Uczestników jarmarku 
odwiedził Mikołaj ze Śnieżynkami, 
Mikołajkami, Aniołem i Reniferem z 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Międzylesiu, którzy wręczali słodkie 
prezenty dzieciom i dorosłym za piękne 
występy na scenie jarmarku. 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięto konkursy 
zorganizowane przez Miejsko- Gminny 
Ośrodek Kultury w Międzylesiu, które 
były skierowane do dzieci, dorosłych, 
instytucji oraz sołectw z gminy 
Międzylesie. W konkursie na 
najpiękniejszy witraż wzięło udział 12 
osób. Jury przyznało 5 wyróżnień oraz 3 
nagrody dla zwycięzców: Stanisław 
Dębski, Radosław Bernasiński, Nikola 
Kuśnierek. Kolejny konkurs był na 
najpiękniejszą wiszącą ozdobę choinkową 
w kategorii dzieci wzięło udział 30 prac, 
przyznano 8 wyróżnień i 3 nagrody dla 
zwycięzców: Julia Marcinek, Marcel 
Juchkiewicz, Oliwia Macura. W kategorii 
starsi udział wzięło 8 prac, przyznano 
jedno wyróżnienie i 3 nagrody dla 
zwycięzców: Irena Dyjak, Katarzyna 
Marcinek, Aleksandra Zielińska. W 
konkursie na najpiękniejszą choinkę w 
kategorii sołectw wzięło udział 6 sołectw, 
a zwyciężyły: Domaszków, Potoczek, 
Goworów, w kategorii instytucje wzięło 
udział 7 choinek i zwyciężyła: Placówka 
Opiekuńczo-wychowawcza nr 1 i 2 w 



Domaszkowie, Zespół Szkolno-
Przedszkolny  Domaszków, Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Międzylesiu. 

 

 

Lokalni twórcy prezentowali swoje 
wyroby w postaci ozdób i stroików 
bożonarodzeniowych oraz przepyszne 
ciasta i inne potrawy świąteczne, których 
można było skosztować i zakupić przez 
uczestników.  

 

Zapraszamy na kolejny jarmark 
bożonarodzeniowy w przyszłym roku. 

 
 

SUB-REGIONALNY PROGRAM 
MODERNIZACJI BUDYNKÓW 

 
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą 
o informację na temat Państwa zamiarów 
dotyczących zmniejszenia zużycia energii i 
wykorzystania źródeł odnawialnych w 
BUDYNKACH MIESZKALNYCH 
JEDNORODZINNYCH, 
WIELORODZINNYCH, MIESZKALNO-
USŁUGOWYCH zlokalizowanych na 

terenie gminy Międzylesie, w których 
Państwo mieszkacie lub jesteście 
właścicielami. 
Rosnące ceny energii oraz koszty 
ogrzewania naszych mieszkań i domów 
stają się coraz większym ciężarem dla 
naszych domowych budżetów. Co więcej, 
w perspektywie kilku lat będziemy musieli 
zapewne zacząć całkowicie odchodzić od 
węgla, który zresztą i tak nie jest już tani. 
Nie lepiej sytuacja wygląda z drewnem czy 
gazem, gdzie obserwujemy nienotowane 
wcześniej podwyżki. To najwyższy czas, 
by zacząć szukać praktycznych sposobów 
wyjścia z tego zagrożenia. Musimy 
poprawiać swoje budynki tak, by 
zużywały, jak najmniej opału oraz 
przechodzić na takie formy ogrzewania i 
zasilania w prąd, które zmniejszą 
zapotrzebowanie na energię, a przy tym 
uniezależnią nas od zewnętrznych 
dostawców. 
Te działania będą skutkować niższymi 
rachunkami, ale same w sobie wiążą się z 
wydatkami.  
Często niemałymi. 
 
Dlatego powinniśmy się coraz baczniej 
rozglądać za wsparciem. Za pieniędzmi, w 
tym za dotacjami, na docieplanie i 
doszczelnianie naszych domów czy na 
przestawienie się na bardziej wydajne i 
tańsze w eksploatacji instalacje grzewcze i 
elektryczne.  
 
Aby dostęp do takich środków był dla 
Państwa łatwiejszy, grupa kilkudziesięciu 
gmin z terenu byłego województwa 
wałbrzyskiego, we współpracy z Centrum 
Technologii Energetycznych w Świdnicy 
postanowiła uruchomić wielki program 
pod nazwą Sub-Regionalny Program 
 Modernizacji Budynków. 
 Finansowanie Programu ma zapewnić 
między innymi Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST). Fundusz ten, z kwotą 



blisko 2,5 mld zł, ma być dostępny już w 
2022 roku dla wybranych gmin i powiatów 
na Dolnym Śląsku. Może być nim objęta 
także Gmina Miedzylesie, a co za tym 
idzie wsparcie może trafić również do 
Państwa. 
 
Aby tak się stało, sami mieszkańcy takich 
wybranych gmin muszą określić swoje 
potrzeby, związane z sytuacją swoich 
budynków i mieszkań oraz wskazać, jaki 
rodzaj modernizacji energetycznej swoich 
domów planują. 
Krzysztof Brzozowski Prezes Centrum 
Technologii Energetycznych 
(Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość 
w Świdnicy)  https://cte.fea.pl 
 
 
Druki ankiet i deklaracji dostępne są: 

• na stronie internetowej Urzędu 
www.miedzylesie.pl oraz na 
portalu https://dobrebudynki.pl/ 

• w pokoju nr 17 i 22 tutejszego 
Urzędu. 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w 
terminie do 15 lutego 2022 r. na jeden ze 
wskazanych sposobów: 

• osobiście w Urzędzie Miasta i 
Gminy Międzylesie plac Wolności 
1, sekretariat pokój nr 7, 

• e-mailem na 
adres: urzad@miedzylesie.pl poprz
ez uzupełnienie wersji 
elektronicznej bądź przesłanie 
skanu lub zdjęcia wersji papierowej 
formularza, 

• pocztą na adres: plac Wolności 1, 
57-530 Międzylesie 
             W razie jakichkolwiek 

pytań lub dodatkowych informacji prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 74 8 126 327 
wew. 14 i 20. 
 

CHARYTATYWNA ZBIÓRKA                                                               
MŁODZIEŻOWEJ RADY MiG 

MIĘDZYLESIE 

 

W Jarmarku Bożonarodzeniowym 
zorganizowanym  11 grudnia 2021 r. w 
Międzylesiu, brała udział Młodzieżowa 
Rada Miasta i Gminy Międzylesie. 
Młodzież z własnej inicjatywy 
zaangażowała się w charytatywną zbiórkę 
pieniędzy poprzez sprzedaż ciasta na rzecz 
chorej dziewczynki Lenki. Młodzi radni 
dzięki swojemu zaangażowaniu oraz 
hojności wszystkich osób wspierających tę 
akcję, na leczenie dziewczynki zebrali 
środki w wysokości 2 541,73 zł. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do 
wsparcia tej inicjatywy serdecznie 
dziękujemy!   

WYBÓR NOWEGO ZARZĄDU                                                                           
ODDZIAŁU MIEJSKO - 
GMINNEGO ZOSP RP 

W niedzielę 28 listopada 2021 r. w MGOK 
w Międzylesiu odbył się Zjazd Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP RP w 
Międzylesiu. W Zjeździe uczestniczyli 
delegaci ze wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy, oraz przedstawiciele do zarządu. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli 
Ryszard Drozd Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, Dowódca JRG w 

https://cte.fea.pl/


Bystrzycy Kłodzkiej kpt. Piotr Budnik – 
delegowany przez Komendanta 
Powiatowego PSP, oraz Burmistrz MiG 
Międzylesie Tomasz Korczak, a także 
członkowie ustępujących władz. 

Zebranie rozpoczęło się od przywitania 
przybyłych gości przez ustępującego 
Prezesa Zarządu dha Jacka Pilnego, 
przedstawiono porządek i regulamin 
zjazdu oraz wybrano na przewodniczącego 
zjazdu dha Krystiana Urnera. 
Przedstawiono sprawozdanie z działalności 
Zarządu za lata 2016-2021 podsumowania 
przeprowadzonych akcji, spotkań, 
manewrów dokonał dh Bartosz 
Lewandowski a raport p-poż przedstawił 
Komendant Gminny Artur Mendel, 
sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej przedstawił dh Arkadiusz 
Kroczak. Po udzieleniu przez delegatów 
absolutorium ustępującym władzom głos 
zabrali Dowódca JRG – podkreślając dobrą 
współpracę PSP z Jednostkami OSP gminy 
Międzylesie, Burmistrz MiG podziękował 
członkom zarządu za dotychczasowe 
zaangażowanie i aktywną współprace 
Zarządu. 

Skład Zarządu Oddziału Miejsko - 
Gminnego ZOSP RP w Międzylesiu na 
kadencję 2021-2026: 
Prezes – Krystian Urner 
Wiceprezes – Krzysztof Suszycki  
II Wiceprezes – Mirosław Chmielewski 
Komendant Miejsko-Gminny – Paweł 
Strycharz 
Sekretarz – Klaudia Ciuba 
Skarbnik – Grzegorz Bzowy 
Członek Prezydium – Piotr Pokrątka  
Członek Zarządu – Artur Mendel 
Członek Zarządu – Bartosz Lewandowski 
Członek Zarządu – Patrycja Płoch 
Członek Zarządu – Jacek Łysiak 
Członek Zarządu – Arkadiusz Kroczak 
Członek Zarządu – Damian Piątkowski 

 
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Miejsko Gminnego: 
Przewodniczący – Bogusław Jasek 
Wiceprzewodniczący – Wojciech 
Kaszewski 
Sekretarz – Piotr Rudnicki 
 
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP: 
Ireneusz Łysiak, Krzysztof Kański i 
Mariusz Mendel 
 
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP: 
Patrycja Płoch i Grzegorz Bzowy 
Na zakończenie zamykając Zjazd Oddziału 
Miejsko-Gminnego nowy Prezes Zarządu 
podziękował wszystkim za obecność i 
poświęcony czas oraz wyraził nadzieję na 
dalszą owocną współpracę wszystkich 
Jednostek OSP z terenu gminy 
Międzylesie.  
 

RAZEM OGLĄDAMY 
PRZEDSTAWIENIE 

TEATRALNE. 
 

 
 
 Dnia 7 grudnia 2021 r. grupa 
sześciolatków z przedszkola z 
Domaszkowa i klasy 1-3 ze szkoły 
podstawowej w Domaszkowie gościły w 



Domu Kultury w Domaszkowie na 
przedstawieniu teatralnym lalek 
sycylijskich pt. " Wesele gnomów". 
 

 
 
 Był to spektakl zrealizowany w 
ramach programu Działaj Lokalnie i dzięki 
grupie inicjatywnej "Bajkowa kotlina". 
Dzieci obejrzały historię o miłości 
gnomów, opartą na dawnych legendach. 
Gnomski książę miał misję odnalezienia 
zagubionego serca gnomki. Od samego 
początku towarzyszyła też dzieciom postać 
wesołej alpaki, jako wierzchowca księcia. 
Było to widowisko pełne wrażeń i 
zaskoczeń. Zapewniło dzieciom możliwość 
bezpośredniego odbioru sztuki i dobrą 
zabawę. 

Serdecznie dziękujemy ! 

DOLNOŚLĄSKI KONKURS 
RECYTATORSKI POEZJI  

RELIGIJNEJ 

 

1 grudnia dwoje dzieci z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie 
wzięło udział w Dolnośląskim Konkursie 
Recytatorskim Poezji  Religijnej w Nowej 
Rudzie. Natalia Zemrzycka z klasy piątej 
recytowała wiersz Kornela 
Makuszyńskiego pt: "Pokój ludziom", a 
Filip Ilnicki z klasy czwartej wiersz 
Kazimierza Wierzyńskiego pt: "Kolęda 
dziecięca" i wywalczył III miejsce. 
Uczniów przygotowała katechetka Bożena 
Gałusza. Podziękowania i gratulacje dla 
uczniów, którzy reprezentowali naszą 
szkołę. 

„POKOCHAJ PLUSZOWEGO 
MISIA,                                                                                   

ON PRZYJACIELEM DZIECI 
JEST…” 

 Każdego roku, 25 listopada, w 
naszym przedszkolu w Domaszkowie 
obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. 
Zabawka ta jest symbolem pewnej 
niezwykłej historii. W 1902 roku 
prezydent Stanów Zjednoczonych - Teodor 
Roosvelt wybrał się z przyjaciółmi na 
polowanie, podczas którego postrzelono 
małego niedźwiadka, prezydent nakazał 
jednak uwolnić zwierzę, a całą tą historię 
zilustrowani komiksem w waszyngtońskiej 
prasie.  

 

Pewien producent zabawek, który 
przeczytał owy artykuł zainspirował się 
tym wydarzeniem i stworzył dla dzieci 



zabawkę w formie pluszowego misia. 
Maskotkę zaczęto wykorzystywać w 
bajeczkach dla dzieci, przez co powstało 
wiele misiowych postaci m.in. Kubuś 
Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek i 
wiele innych. Historie tych misiów chętnie 
poznają nasze przedszkolaki, które z okazji 
ich Święta wykonały wiele ciekawych 
prac. Pluszowy Miś to kultowa zabawka na 
całym świecie i z pewnością bywa 
najlepszym przyjacielem dziecka  . 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 
W PRZEDSZKOLU PT. "MOJA 

ULUBIONA POSTAĆ 
BAJKOWA" 

 
 
 W dniu 20.12.2021 r. w naszym  
przedszkolu w Domaszkowie odbyło się 
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego pt. "Moja ulubiona postać 
bajkowa", adresowanego do dzieci w 
wieku przedszkolnym. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i 
nagrody. Na konkurs wpłynęły aż 44 prace 
plastyczne dzieci z przedszkola w 
Domaszkowie i z Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Długopolu Zdroju, 
wykonane różnymi technikami. 
 
Komisja konkursowa szczególnie 
nagrodziła prace następujących 
uczestników: 

I miejsce- Hanna Zdobylak- "Spandżbob" 
II miejsce (ex aequo): Fabian Ilnicki- 
"Bingo" i Mateusz Zemrzycki -"Gargamel" 
III miejsce (ex aequo): Antonina Paliwoda- 
"Smerfetka" i Sandra Król- "Roszpunka" 
 
Wyróżnienia otrzymali: 
Mirosław Janik-"Buli", Michał Mendel-
"Prosiaczek", Oliwia Krzyworzeka- 
"Świnka Peppa", 
Marta Mendel-"Jarzębinka Julka", Marika 
Mętel- "Harry Potter", Zofia 
Chwiałkowska- "Mała syrenka", Natalia 
Wielosik- "Świnka Peppa", Urszula 
Pawlik- "Elsa", Aron Michilewicz- "Psi 
patrol", Martyna Nicoś- "Puchatek", 
Mikołaj Białokryty- "Ben 10", Jan 
Niemiec- "Królowa Śniegu", Amanda 
Janas- "Mała syrenka", Maria Rogowska- 
"Kot w butach". 
 

 
 

HAZARD? NIE DAJ SIĘ 
WCIĄGNĄĆ  ! 

Hazard? Nie daj się wciągnąć! To 
akcja edukacyjna, która została 
przeprowadzona w Międzyleskiej szkole  
15 listopada przez P. Beatę Tuchendler z 
Dolnośląskiego Urzędu Celno- 
Skarbowego we Wrocławiu, a której 



patronatem honorowym jest MEN oraz 
KAS.  

 

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi 
nie tylko na ryzyko związane z 
rozpowszechnianiem gier online z 
elementami hazardu i typowych gier 
hazardowych wśród dzieci i młodzieży, ale 
również na problemy, które wynikają z 
nadmiernego korzystania z gier 
(uzależnienie, problemy finansowe, 
wyizolowanie społeczne, pozorną 
anonimowość w sieci). W trakcie zajęć 
uczniowie dowiedzieli się również, jak 
rozpoznać mechanizmy uzależnień 
zastosowane w grach komputerowych oraz 
gdzie uzyskać pomoc w zakresie 
uzależnienia od hazardu. 

 

 

HOKUS POKUS CZARY 
MARY… 

W naszym przedszkolu w 
Domaszkowie 30 listopada we wszystkich 
grupach odbyły się Andrzejki. Każda 
grupa bawiła się w swojej sali.  
Wydarzeniu temu  towarzyszyły konkursy, 

zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko 
to odbywało się w rytm tańców i śpiewów. 
Nie zabrakło również tradycyjnego 
ustawiania „bucików”, „losowania 
rekwizytów”, „lanie wosku” oraz innych 
wróżb związanych z tym świętem. 
Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy 
chętnie brały udział w magicznym rytuale 
andrzejkowym.  

 

Czy wróżby się spełnią - przyszłość 
pokaże. Po skończonej zabawie czekał na 
wszystkie dzieci poczęstunek. 
Dzień ten dostarczył przedszkolakom 
wielu przeżyć i emocji, a przede 
wszystkim stał się okazją do rozbudzenia 
dziecięcej ciekawości oraz chęci 
poznawania naszej ludowej tradycji. 

 

JESIENNE DZIAŁANIA 
EKOLOGICZNE                                                                      

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W 

MIĘDZYLESIU 

Od września do listopada uczestniczyliśmy 
w wielu formach aktywności społecznej 
sprzyjających środowisku- jego poznaniu, 
ochronie i bezpiecznym wykorzystaniu. 

Oto nasze działania: 



1. Udział w imprezie środowiskowej z 
Nadleśnictwa- Święto Lasu, 

2. Sprzątanie świata, 
3. Szkolny Konkurs ,,Zwierzątko 

malowane na kamieniu”, 
4. Sadzenie lasu w Boboszowie, 
5. Udział w III Leśnym Rajdzie z 

Nadleśnictwa, 
6. Pokazowa lekcja przyrodnicza dla 

klas I-III ,,Jesteśmy przyjaciółmi 
zwierząt” 

7. NASZA MISJA – EKWADOR 
8. Bezinteresowne zaangażowanie na 

rzecz potrzebujących stało się 
tradycją naszej szkoły. 

9. Młodzi wolontariusze w ramach 
corocznej akcji „Nasza Misja 
Ekwador” rozprowadzali 
kalendarze, a ich rodzice i 
nauczyciele, którym serdecznie 
dziękujemy- upiekli przepyszne 
ciasta. 

10. W sumie udało się uzyskać kwotę 
1294,00 zł. 

11. Misja, którą wspieramy „jest 
prowadzona przez siostry ze 
wspólnoty Communidad Cristo 
Misionero Orante. Praca sióstr jest 
wspierana przez osoby świeckie z 
Europy, przede wszystkim 
Chorwacji i Włoch, ale także z 
innych krajów. 

12. Działalność wspólnoty polega na 
zapewnieniu opieki, wyżywienia, 
edukacji oraz ewangelizacji 
najbardziej potrzebującym 
dzieciom z ubogich wiosek 
andyjskich w okolicy Quito – 
stolicy Ekwadoru. 
Codziennie ok. 150 dzieci w wieku 
od 2 do 9 lat jest przywożonych 
przez siostry do misji, gdzie dostają 
dwa ciepłe posiłki. Młodsze dzieci 
mają zajęcia przedszkolne, a starsze 
uczą się zgodnie z ekwadorskim 
programem szkoły podstawowej. 

W miarę możliwości co roku 
dochodzą nowe dzieci, starsze mają 
zapewnioną kontynuację nauki. 
Siostry prowadzą tam również 
internat dla kilkunastu dziewcząt w 
wieku 13-16 lat. 
Dzieci, którymi zajmują się siostry, 
pochodzą z rodzin nie tylko bardzo 
biednych, ale także patologicznych 
i nie mają innych szans na 
jakąkolwiek edukację czy godziwą 
opiekę. 
Ekwador jest krajem o bardzo 
słabej organizacji społecznej, w 
którym nie działają prawie żadne 
organizacje charytatywne. 

13. Wspólnota misyjna nie ma żadnych 
stałych funduszy czy dochodów, jej 
istnienie zależy od hojności ludzi 
dobrej woli oraz wsparcia 
wolontariuszy. 

14. Koszt dziennego wyżywienia 
jednego dziecka wynosi ok. 2 zł.” 

15. Wszystkim zaangażowanym raz 
jeszcze dziękujemy i zapraszamy 
do włączania się w akcje 
charytatywne. 
 

 
 

 

Gmina Międzylesie otrzymała 
dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 
Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą 
„Poznaj Polskę” – edycja 2021, na 
realizację krajowych wycieczek szkolnych 
o charakterze edukacyjnym. 



Cel programu: dofinansowanie 
wycieczek szkolnych związanych z 
priorytetowymi obszarami edukacyjnymi 
wskazanymi przez ministra, do 
znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc 
pamięci, obiektów kultury, instytucji 
popularyzujących osiągnięcia nauki, w 
ramach czterech obszarów edukacyjnych: 
śladami Polskiego Państwa Podziemnego; 
śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego; 
kultura i dziedzictwo narodowe; 
największe osiągnięcia polskiej nauki. 

Całkowity koszt zadania - 30 005,00 zł, 
Dofinansowanie - 24 004,00 zł, 
Wkład własny -   6 001,00 zł. 
 

„POZNAJ POLSKĘ”- ZIEMIA 
KŁODZKA 

W ramach pilotażowego projektu MEN 
„Poznaj Polskę”, udało nam się  otrzymać  
środki na dofinansowanie wycieczki po 
Ziemi Kłodzkiej dla uczniów  klas 
młodszych z Międzylesia 

 

Pierwszym punktem programu 
był Skansen w Pstrążnej, a właściwie 
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza 
Sudeckiego - bo taka jest pełna nazwa tego 
obiektu. Mali turyści mogli  tu zwiedzić 
starą kuźnię - podziwiać pracę kowala, 
zajazd, a także zobaczyć wnętrza chat 
wiejskich. Poza budynkami, podziwiali 
stare meble i wyposażenie gospodarskie 

pochodzące z okresu od XVIII do 
początków wieku XX. Większość sprzętów 
była dla dzieci zupełnie nieznana, dlatego 
przewodnik tłumaczył, jaka była ich rola. 
Na terenie obiektu znajduje się również 
drewniany wiatrak, z którego uczniowie 
mogli podziwiać okolicę. 

Kolejną atrakcją było zwiedzanie 
 Twierdzy Kłodzkiej  oraz udział 
w „żywej lekcji historii” - Gra o 
Fort. Gra, w której uczestniczyli nasi 
uczniowie,  rozgrywa się w pruskiej 
fortecy z XVIII wieku i przenosi 
uczestników do okresu Wojen Śląskich w 
latach 1740-1763- wydarzeń bardzo 
istotnych w historii regionu, a pominiętych 
w podręcznikach szkolnych. 

 

Uczniowie mieli okazję przekonać się, jak 
wyglądało życie żołnierzy, jak przebiegała 
ich służba. Zobaczyli, usłyszeli  i poczuli 
 wystrzał z repliki XVIII- wiecznej 
armaty. 
Zakosztowali też żołnierskiej musztry pod 
okiem wymagającego podoficera… 

Zarówno w trakcie drogi do Kudowy, jak i 
do Kłodzka mali turyści wsłuchiwali się w 
legendy z Ziemi Kłodzkiej opowiadane 
przez  przewodnika P. Bogdana Steckiego. 

 

UROCZYSTY APEL… 

Z okazji 103. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości uczniowie klas ósmych i 



siódmych z Międzylesia przygotowali 
uroczysty apel. Monologi liryczne były 
przeplatane pieśniami patriotycznymi przy 
akompaniamencie pana Arkadiusza 
Ruczaja.  

 

 

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 11.11 od wspólnego odśpiewania 
hymnu narodowego w ramach 
ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji 
i Nauki „Szkoła do hymnu”.  

 

 

CO TAM SŁYCHAĆ W LESIE ? 

 
 29 listopada nasze przedszkolakiz 
Domaszkowa odwiedził zaprzyjaźniony 

leśniczy, Pan Józef Matła. Opowiedział 
nam wiele ciekawych rzeczy na temat lasu 
i jego mieszkańców oraz o tym, jak 
zwierzęta szykują się do zimy.  

 

Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób 
ludzie mogą pomóc zwierzętom przetrwać 
ten trudny dla nich czas, jak zachowywać 
się będąc w lesie oraz podczas spotkania z 
dziką zwierzyną. Pan Józef z wielką uwagą 
wysłuchał również opowieści dzieci na 
temat ich kontaktu ze środowiskiem 
leśnym, a na koniec spotkania ofiarował 
naszym przedszkolakom słodką 
niespodziankę.  

„PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI 
JEST MĄDROŚCIĄ NARODU, 
DZIĘKI NIEJ MOŻLIWE JEST 

PIELĘGNOWANIE 
TRADYCJI…” 

 



Światowy Dzień Sybiraka przypada  w 
rocznicę napaści sowieckiej Rosji na 
Polskę, która miała miejsce 17 września 
1939 roku. 

Tego dnia uczniowie naszej szkoły z 
Międzylesia oddali hołd setkom tysięcy 
Polaków dotkniętych tragedią zesłania na 
„nieludzką ziemię” uczestnicząc  we mszy 
świętej w intencji Sybiraków oraz 
składając kwiaty i znicze przed relikwią 
Patrona Sybiraków Św. Rafała 
Kalinowskiego oraz  Pomnikiem 
Sybiraków na cmentarzu w Międzylesiu. 

Uwieńczeniem tegorocznych obchodów 
był przygotowany przez nich montaż 
słowno-muzyczny  i wystawa „Golgota 
Wschodu”. 

 

#Szkoła Pamięta- „Ocalić od 
zapomnienia” 

      

     Przed uroczystością Wszystkich 
Świętych i Dniem Zadusznym, uczniowie 
klas VIII z Międzylesia dali wyraz 
swojemu lokalnemu patriotyzmowi i po raz 
kolejny „uzbrojeni” w motyki, grabie, 
worki… pomogli w uporządkowaniu 
grobów zapomnianych, zaniedbanych na 
starym, nieczynnym już cmentarzu w 
Kamieńczyku. 

 

Wolontariusze przyłączyli się do akcji 
sprzątania grobów z szacunku dla 
zmarłych oraz z obowiązku zastąpienia 
tych, którzy już nie mogą przyjść na ten 
cmentarz. 

 

Do akcji dołączyli też uczniowie z innych 
klas przynosząc niezliczoną ilość zniczy, 
które zostały zapalone na grobach oraz 
przy pomniku upamiętniającym 
mieszkańców wsi poległych w I wojnie 
światowej. 

Znicze zapłonęły  też pod pomnikiem 
Sybiraków na cmentarzu w Międzylesiu 
oraz tablicą upamiętniającą Żołnierzy 
Niezłomnych,  przy kościele Św. Jana 
Pawła II. 

Działania uczniów są realizowane w 
ramach trzeciej edycji programu MEN 
Szkoła Pamięta. 

 
 
 



NOWY PRZYJACIEL… 
W DOMASZKOWIE 

 

 

W bieżącym roku szkolnym w 
gronie Przyjaciół Dzieci znalazła się pani 
Agnieszka Frączek – poetka, autorka 
licznych wierszy i opowiadań dla dzieci, a 
także językoznawczyni, której twórczość 
propaguje poprawną polszczyznę  i 
przybliża dzieciom i młodzieży zawiłości 
naszego języka. Pisała m.in. o 
homonimach (Kanapka i innych wierszy 
kapka) i frazeologizmach  (Siano  w 
głowie), wydała także serię książek 
logopedycznych (Muł mądrala, Dranie w 
tranie i Kelner Kornel). Jest laureatką 
Nagrody Edukacja 2008. Każda książka 
Agnieszki Frączek to wspaniała lektura i 
jednocześnie zabawa dla dzieci i dla 
dorosłych.  

TURNIEJ ZA TURNIEJEM I 
MIKOŁAJOWA 

WIZYTA...NASZYM 
PINGPONGISTOM NIE 

BAKUJE EMOCJI 

Przyjaźniej dla naszych 
zawodników mógł się zakończyć  
rozegrany 4. grudnia mecz tenisa 
stołowego  5 ligi. Niestety  nie udały się 
nam te zawody… Sudety przegrały w 
Ołdrzychowicach Kłodzkich 10 : 3.  Dla 
„naszych”   punkty zdobywali :  Bogusław 
Zadorożny 1,  Sławomir Dyc 1 i  
Katarzyna Suława 1 punkt. Nie tracimy 

jednak wiary, że dzięki ambicji naszych 
graczy  będzie lepiej ! 

**** 

Dobrze prorokowaliśmy, bo już 
tego samego dnia było lepiej ! 4. grudnia – 
równolegle z meczem 5 ligi rozegrany 
został mecz tenisa stołowego  4 ligi. 
Sudety gościły nie najsłabszy  DKTS  
 Topspin Dzierżoniów  wygrywając z 
nim 10 : 5. Punkty zdobyli Sławomir  
Bielak 4,5 Artur Kwaśnik  2,5  Oliwia  
 Neter  1 i Bolesław Dyc  2 punkty. 
Gratulujemy ! 

**** 

Barbórkowy dzień 4 grudnia był 
dniem pełnym emocji dla naszych młodych 
tenisistów. Dwa poważne turnieje, a – na 
dodatek - do najmłodszych zawodników 
sekcji  tenisa zawitał  św. Mikołaj rozdając 
puchary, medale mikołajkowe,   oraz 
paczki  ze słodyczami.  

 

    
 Do wręczenia darów Mikołaj 
upoważnił znamienitych gości, bowiem 
paczki i puchary   wręczali :  burmistrz 
Tomasz Korczak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej  Ryszard Bodnar, etatowy 
członek Zarządu  Powiatu Kłodzkiego 
Piotr Marchewka, oraz Honorowy  Prezes  
SUDETÓW Jerzy Błażejewski.  



 

 

Nie ma nic wspanialszego od 
radości dzieci, a tej tego dnia nie 
brakowało… po skończonej imprezie 
wszyscy wyrażali nadzieję, że i w 
kolejnym, nadchodzącym  roku zasłużą na 
wizytę Mikołaja ! Dobre słowa kierowały 
dzieci do darczyńców-serdecznie im 
dziękowały za dobre i czułe serce ! 

**** 

A już następnego dnia, 5. grudnia, 
w Wołowie rozegrany został  II  
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny  
Żaków. Sudety Międzylesie opuszczały 
gościnny Wołów w dobrym nastroju, 
bowiem Jakub  Serafinowicz  zajął bardzo 
dobre 7.  miejsce na  25.  zawodników. 
Turniej Pocieszenia też dostarczył 
satysfakcji graczom naszej drużyny i ich 
trenerowi. A to dlatego, że Zuzanna Neter  
zajęła w nim 1  miejsce a Kaja Czubala 2 
miejsce… Brawo nasi ! 

 

 

KIERMASZ DLA LENKI 

 

 
 

18.12.2021r  na placu za domem 
kultury w Domaszkowie odbył się 
kiermasz charytatywny, zbieraliśmy 
pieniążki na chorej  Lenki.  Podczas 
kiermaszu można było kupić wyroby 
cukiernicze naszych gospodyń z 
Domaszkowa i nie tylko. Zebraliśmy w 
sumie  3590 zł . Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim uczestnikom kiermaszu  którzy 
nie są obojętni na los innych  
potrzebujących.  Jeszcze raz dziękujemy. 



 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

W związku z zaistniałą sytuacją 
pandemiczną w tym roku nie odbyła  się 
wigilia dla samotnych, ale  o wszystkich 
tych osobach pamiętamy. Mgok  we 
współpracy z  OPS , Związkiem Emerytów 
i Rencistów,  przygotował   i dostarczył  
świąteczne paczki .W paczkach znalazły 
się wigilijne potrawy, słodycze, owoce, i 
wiele innych niespodzianek. 

 

 

 

KONCERT NOWOROCZNY 
ORKIESTRY DĘTEJ OSP 

 
     02 stycznia 2022 o godz 11.45 ( po 
mszy) na rynku w międzylesiu zagra nam 
kolędy orkiestra dęta osp międzylesie 
.serdecznie zapraszamy. 

*** 

 W związku z pandemią Covid 19 w tym 
roku 2021r. pokaz fajerwerków na rynku 
w Międzylesiu nie odbędzie się.   
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