
 

 

 

 



ROZMOWA Z PANIĄ MAŁGORZATĄ  POKORĄ                                                                                                         
DYREKTOREM  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO                                 

W DOMASZKOWIE 

Od nowego roku szkolnego domaszkowski zespół szkolno-przedszkolny ma nową panią  
dyrektor. Jakie jest pani doświadczenie, wykształcenie kierunkowe ? Proszę się 
przedstawić czytelnikom… 

Pierwszego września rozpoczęłam trzydziesty rok pracy nauczycielskiej w Szkole 
Podstawowej w Domaszkowie. W 1993 roku przyjechałam tu do pierwszej po studiach pracy i 
zostałam. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu na kierunku „Nauczanie 
początkowe”, jednak kontakt    z oświatą i środowiskiem nauczycielskim miałam już wcześniej, 
ponieważ nauczycielką była moja mama. W domaszkowskiej szkole przez wiele lat pracowałam 
w klasach I-III. W tym czasie „nauczanie początkowe” przemianowane zostało na „nauczanie 
zintegrowane”, a potem na „edukację wczesnoszkolną”, zawsze jednak był to trzyletni cykl 
pracy dydaktyczno - wychowawczej wprowadzający w naukę szkolną i przygotowujący do nauki 
w klasach starszych. Oprócz pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, przez 
kilka lat uczyłam też muzyki w szkole podstawowej            i w gimnazjum. 

W 2004r. ukończyłam studia podyplomowe Zintegrowanej Edukacji Dwujęzycznej w 
zakresie języka niemieckiego i zaczęłam uczyć tego języka w klasach I-III. Na tym nie skończyła 
się moja przygoda ze studiami, gdyż ukończyłam w kolejnych latach studia podyplomowe na 
kierunkach: Nauczanie przyrody z elementami ochrony środowiska oraz Nauczanie biologii w 
szkole. Obecnie pracuję jako nauczyciel biologii. 

Czy pierwsze emocje związane z objęciem nowego stanowiska już opadły ? 

Powoli opadają.  Będąc przez 10 lat wicedyrektorem, do pewnych sytuacji związanych 
z zarządzaniem szkołą byłam przyzwyczajona. Przez pierwsze dni po powołaniu czułam się 
nadal jak wicedyrektor, pracowałam jak zwykle i wydawało mi się, że za chwilę, jak zawsze, do 
pokoju wejdzie pani dyrektor Alicja Jakubczak, omówimy nasze działania i plany. I dopiero, 
gdy sobie uświadamiałam, że tego już nie będzie, czułam się dziwnie. Powoli się 
przyzwyczajam. 

Jakie stoją przed panią wyzwania? 

Wyzwaniem jest dla mnie pełnienie obowiązków dyrektora. Doszło wiele obowiązków, 
które są dla mnie nowe, m. in. zarządzanie zespołem pracowników, bieżące remonty i 
usprawnienia w trzech budynkach i wokół nich, sprawy finansowe. Stale się uczę. 

Jakie ma pani plany na działanie szkoły, jakie zmiany czy usprawnienia chciałby pani w 
szkole wprowadzić ?  

Kontynuuję działania zapoczątkowane przez moją poprzedniczkę. Jak w sztafecie – 
przejęłam pałeczkę i biegnę dalej tym samym torem. Nowością w tym roku szkolnym jest 
wprowadzenie dziennika elektronicznego i zastąpienie nim dzienników w formie papierowej. 
Posługiwanie się dziennikiem elektronicznym ćwiczyliśmy wprawdzie w ubiegłym semestrze, 
teraz jednak obowiązuje tylko on. 

Czy domaszkowska szkoła  wyróżnia się czymś szczególnym na tle pozostałych znanych 
pani szkół podstawowych ?   



Nie potrafię ocenić innych szkół, ponieważ nie znam ich zbyt dobrze od wewnątrz. Skoro 
jednak pracuję w domaszkowskiej szkole tyle lat i ani przez moment nie chciałam pracować w 
innej szkole, musi to być miejsce szczególne. Przede wszystkim nie ma anonimowości.  Klasy są 
mało liczne, co pozwala na dobry kontakt z każdym uczniem. Mamy bardzo nowoczesne 
wyposażenie – monitory interaktywne w każdej klasie – zasługa poprzedniej pani dyrektor.  
Pracuje tu zespół dobrych i zaangażowanych nauczycieli. Działania szkoły są widoczne w 
środowisku lokalnym. To samo mogę powiedzieć również o naszym przedszkolu. 

Jak chciałaby pani, żeby pod pani rządami była postrzegana domaszkowska szkoła 
podstawowa? 

Chciałabym, aby szkoła była miejscem współpracy, przyjaznym dla uczniów i 
rodziców, miejscem dobrych relacji zawodowych,   w którym każdy witany jest uśmiechem i 
przyjaznym słowem.  

Jakie cele stawia pani sobie w kierowaniu  szkołą ? 

Życzliwość w kontaktach z ludźmi i przestrzeganie przepisów prawa 

Czy są jakieś wzorce z pani dotychczasowej kariery zawodowej, które będzie pani 
wdrażała w Domaszkowie ?  

Pracowałam z trzema dyrektorami:  Heleną Holeksą,  Władysławą Sornat i Alicją 
Jakubczak. Każda z pań to przykład solidnej i rzetelnej pracy na rzecz szkoły i obowiązkowości. 
Staram się tak pracować. Nie można zaniżać poziomu.  

Ponadto wzorem odpowiedzialnego i życzliwego nauczyciela jest dla mnie stale moja mama. 

Jak będzie wyglądała teraz nowa polityka kadrowa placówki ?  

Polityka kadrowa placówki  nie ulegnie zasadniczym zmianom, jest kontynuacją z lat 
poprzednich. Zgodnie z nowymi przepisami Prawa oświatowego do szkoły wprowadzono 
godziny dla pedagoga specjalnego. Nasze nauczycielki posiadają odpowiednie kwalifikacje, nie 
było więc problemów z przydziałem godzin.  Poszukujemy psychologa z uprawnieniami 
pedagogicznymi, trwają rozmowy z kandydatami. 

Oprócz pełnienia funkcji dyrektora szkoły jest pani również nauczycielem biologii. Czy 
pracę dyrektora szkoły można połączyć z pracą nauczyciela ? 

Nauczycielem jestem cały czas, dyrektorem się bywa.  Nie wyobrażam sobie braku 
kontaktu z uczniami i stwierdzam, że przy odpowiedniej organizacji pracy można obie funkcje 
połączyć. Bezpośredni, codzienny kontakt z uczniami pozwala na lepsze wzajemne poznanie, co 
przekłada się na lepsze zrozumienie, a w konsekwencji, mam nadzieję, lepsze funkcjonowanie 
uczniów w szkole. Jednocześnie mam na bieżąco kontakt z wszystkimi nauczycielami, poznaję 
ich problemy, plany działań, współpracujemy. Wszystko dla dobrej jakości pracy szkoły. 

Co dla nauczycieli jest największym wyzwaniem ? 

Wyzwanie wybrzmiewa w samej nazwie „nauczyciel”. Powinien on uczniów nauczyć, 
czyli wyposażyć w wiedzę oraz wypracować umiejętności i postawy, a to nie jest proste. 
Ponadto musi nauczyć świadomego korzystania z dóbr kultury, pokazać Polskę, czy wreszcie 
przygotować do egzaminu na zakończenie ósmej klasy. Dużo pracy przed każdym z nas. 



Czego oczekuje pani  od nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym ? 

Oczekuję rzetelnej pracy oraz zaangażowania zarówno nauczycieli, jak                  i    
uczniów. Liczę na  dobrą współpracę oraz pomoc i podpowiedź, co można zrobić lepiej. Jestem 
osobą z tego grona pedagogicznego, dobrze znam współpracowników i wiem, że kadra 
pedagogiczna w naszej szkole jest kompetentna i aktywna. 

Jak pani ocenia współpracę na linii szkoła - rodzice ?  

Pracując od tylu lat w tej samej szkole, poznałam całe pokolenia rodziców nie tylko z 
Domaszkowa, ale też z innych miejscowości należących do obwodu szkolnego i zawsze miałam 
z nimi dobry kontakt. Od lat obserwuję duże zaangażowanie  rodziców w organizację imprez 
szkolnych i środowiskowych. Prężnie działa Rada Rodziców. W tym roku szkolnym także. W 
minionym tygodniu odbyło się już zebranie trójek klasowych, wybrany został nowy skład Rady 
Rodziców. Rodzice mają i przedstawiają wiele projektów wspólnych działań. Mam nadzieję, że 
uda nam się  je zrealizować. 

Jakie marzenia ma pani dyrektor na przyszłość, jeśli chodzi o swoją szkołę ?  

W sensie materialnym marzę o dobudowaniu do budynku przy ulicy Kolejowej drugiego 
skrzydła z łącznikiem, tak aby mogły się pomieścić wszystkie klasy, a nauczyciele nie musieli 
przemieszczać się z jednej części Domaszkowa do drugiej. W sensie duchowym marzę o 
stabilizacji, przy czym stabilizacja nie oznacza nudy, ale spokój. Szkoła potrzebuje spokoju i 
pewnej przewidywalności.  

Czy mogłaby się pani z nami podzielić wspomnieniem o swoim najmilej wspominanym 
momencie podczas pracy w szkole ? 

Bardzo trudne zadanie, bo takich momentów było wiele i pojawiają się nadal. 
Wybrałam jednak dwa wspomnienia: pierwsze z nich rozrzewnia, a drugie rozbawia. Oba 
pokazują w jaki sposób nauczyciel może być postrzegany przez swoich uczniów. 

Gdy byłam wychowawczynią pierwszej klasy, zauważyłam, że jeden z moich uczniów 
zamiast bawić się z rówieśnikami, stoi na korytarzu i intensywnie się we mnie wpatruje. 
Podeszłam więc i zapytałam, czy coś się stało, może potrzebuje pomocy. Odpowiedź brzmiała: 
„bo ja ciebie kocham”. Poczułam się dumna jak mama. 

Podczas lekcji w klasie trzeciej omawiany był temat epoki dinozaurów. Temat wzbudził 
ogromne zainteresowanie uczniów. Jedna z uczennic spytała wtedy: „a pani to jeszcze pamięta, 
jak dinozaury były na świecie?” 

Jeszcze jedno wspomnienie, mimo że miały być dwa. Uczyłam wtedy muzyki w starszych 
klasach. Wchodzę po dzwonku do klasy, w tym momencie włączony zostaje  magnetofon, 
uczniowie zaczynają śpiewać piosenkę. To nie był zwykły śpiew, tylko prawdziwe show, 
ponieważ piosenka była na bazie rock and rolla. Rewelacja. Sami ułożyli choreografię, cała 
klasa zgrała się w jeden zespół. Dla takich chwil warto być nauczycielem. 

Co pani uważa za swój dotychczasowy  największy sukces zawodowy ?  

Sukces niejedno ma imię. Miarą sukcesów nauczyciela są sukcesy osiągane przez jego 
uczniów i to nie tylko  szkolne, ale głównie te życiowe, gdyż szkoła powinna przygotowywać do 



życia. Wiem, że niektórzy z moich wychowanków robią karierę naukową, jednego z nich miałam 
okazję oglądać podczas wypowiedzi telewizyjnych. 

Jednak za największy sukces zawodowy uważam  fakt, że po latach moi uczniowie z 
uśmiechem podchodzą do mnie, opowiadają o swoim życiu, rodzinie, pracy, dzieciach. Dzielą 
się swoimi radościami i przeżyciami. Jest to dla mnie bardzo ważne i mnie cieszy.  

Czym interesuje się pani dyrektor ?  

Szeroko pojętą przyrodą. Obserwuję, zaglądam, podglądam. Spacer ze mną nie jest 
łatwy, co potwierdzają członkowie mojej rodziny. Zamiast zbierać prawdziwki, podziwiam  
muchomory. Chętnie czytam książki o różnej tematyce. W okresie jesiennym natomiast budzi 
się we mnie skrzętna gospodyni i wtedy masowo produkuję przetwory warzywne i owocowe. 

Kończąc. Co by pani powiedziała naszym Czytelnikom ? 

Każdy miał lub ma kontakt z jakąś szkołą. W związku z tym w pierwszym miesiącu 
nowego roku szkolnego rodzicom uczniów życzę cierpliwości i wyrozumiałości, dziadkom 
uczniów siły do wspierania wnuków, uczniom samych sukcesów w nauce, nauczycielom i 
pracownikom szkół wielu ciekawych pomysłów na edukację.  A każdy, kto już zakończył 
jakikolwiek kontakt ze szkołą, może przypomni swoich nauczycieli i uśmiechnie się pod nosem 
na wspomnienie szkolnych figli. 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGROMADZENIE OGÓLNE                                                                            
CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA PSORW 

 

29 i 30 sierpnia 2022 r. w Domu 
Ludowym w Gawronach, gmina Sławno 
(woj. łódzkie) odbyło się kolejne spotkanie 
członków Stowarzyszenia Polska Sieć 
Odnowy i Rozwoju Wsi. 

 

Przybyłych gości przywitał Wójt 
gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski – 
gospodarz wydarzenia, wraz z 
przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia 
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi 
Markiem Chmielewskim. Na wstępie 
zaprezentowano w krótkiej projekcji 
miejsce spotkania - Sławno z woj. 
łódzkiego. W kolejnej części spotkania 
przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 
Marek Chmielewski opowiedział o 
dotychczasowej działalności Sieci 
Najciekawszych Wsi oraz o planach na rok 
2023. W trakcie spotkania poinformowano, 
że stowarzyszenie powiększyło się o nową 
gminę Walce (powiat krapkowicki, woj. 
opolskie), którą z przyjemnością 
zaprezentował wójt gminy Marek Śmiech.   

 

Kolejnym punktem programu była 
uroczysta konferencja pt. „Polityka 
społeczna i ekonomia społeczna”, podczas 
której wystąpili: Wójt Gminy Sławno 
Tadeusz Wojciechowski z wykładem dot. 
funkcjonowania Środowiskowego Domu 
Samopomocy w gminie Sławno; Burmistrz 
Gogolina Joachim Wojtala z modelowym 
projektem mieszkań senioralnych w 
otoczeniu Domu Spokojnej Starości „Św. 
Barbara” w Kamionku, oraz Burmistrz 
Gminy Krobia Łukasz Kubiak o dobrych 
praktykach dotyczących ekonomii 
społecznej i solidarnej w gminie. 



Spotkanie wzbogaciły występy 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i 
Tańca  „Kuniczanka” oraz Zespołu 
Folklorystycznego "Róża" z Gawron. 

W drugim dniu spotkania odbyła się 
wizyta studyjna w gminie Sławno. 

SEMINARIUM „WSPÓLNIE 
DLA ROZWOJU WSI – 
WYMIANA WIEDZY I 

DOŚWIADCZEŃ W OBSZARZE 
ROZWOJU LOKALNEGO” 

 

14 września 2022 r. w miejscowości 
Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie, 
powiat nowomiejski, gmina Biskupiec) 
gmina Międzylesie brała udział w 
seminarium „Wspólnie dla rozwoju wsi-
wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze 
rozwoju lokalnego” 

Zaproszonych gości oraz 
uczestników seminarium przywitał Wójt 
Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek. 
Seminarium rozpoczął Dyrektor 
Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław 
Sarnowski omawiając jaki wpływ miały 
środki z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach 2014-2020 na rozwój 
obszarów wiejskich. 

 

Kolejne wykłady dotyczące 
prezentacji doświadczeń obszarze rozwoju 
lokalnego przedstawiali oprócz gminy 
Międzylesie, także Wójt gminy 
Dzierżoniów Marek Chmielewski, Zastępca 
Burmistrza gminy Krobia Michał Listwoń, 
Wójt gminy Dąbrowa Marcin 
Barczykowski, Zastępca Wójta gminy 
Biskupiec Julia Baranowska. 

Swoje doświadczenia dotyczące 
partycypowania mieszkańców w procesie 
promowania regionu przedstawiła 
wiceprezes zarządu Stowarzyszenia dla 
Ostrowitego i okolic „Iskra wzajemności” z 
Wardęgowa Pani Ewa Adamczak. 

Dr inż. Sylwia Staszewska z 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, ekspert Sieci Najciekawszych 
Wsi przedstawiła sposoby na zachowanie 
najcenniejszych wsi pod względem 
walorów materialnego dziedzictwa, 
autentyzmu wiejskiej przestrzeni.       

Operacja współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 



Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

DZIEJE SIĘ W GMINIE... 

roboty publiczne 

W gminie Międzylesie we wrześniu 
zatrudnione są 24 osoby w ramach robót 
publicznych. Część pracowników została 
delegowana do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Międzylesiu oraz na basen, a pozostali 
podlegają bezpośrednio pod Urząd Miasta I 
Gminy Międzylesie. 

 

Pracownicy, wykonują prace przy 
poprawie bezpieczeństwa dróg gminnych, 
polegających na poprawie widoczności 
poprzez usuwanie gałęzi oraz wykaszanie 
poboczy, montowanie znaków drogowych, 
uzupełnienia ubytków jezdni, konserwacja 
przystanków, naprawa kostki brukowej,  
wykonują też doraźne naprawy 
infrastruktury należącej do gminy 
Międzylesie 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022… 

…w ramach którego, zostało 
dofinansowane zadanie pn. „Przebudowa 
dróg gminnych nr 119964D i 119958 wraz 
z przepustami i zjazdami w miejscowości 
Jaworek – Domaszków” 

 

Prace nad realizacją  w/w zadania 
rozpoczęła firma: PAR TRANS 
TRANSPORT HANDEL Bystrzyca 
Kłodzka 

 

Łączna kwota wykonania inwestycji 
wynosi 2 379 996,52 zł z czego 60% 
pokrywa Fundusz Rozwoju Dróg. 



PRZEKAZANIE 
KOMPUTERÓW W RAMACH 

GRANTU :  PAŃSTWOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI ROLNEJ

 

 

9 września 2022r. o godz, 10.00  w 
MGOK odbyło się oficjalne wręczenie 
sprzętu komputerowego w ramach 
programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i 
wnuków byłych pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym. W ramach tego 
programu z naszej gminy otrzymało 53 
osoby (dzieci ) sprzęt komputerowy oraz 
akcesoria komputerowe, wartość grantu 
132.500 zł.   

 

 

DOŻYNKI GMINNE 2022 
GOWORÓW - MICHAŁOWICE 

Tegoroczne święto plonów w gminie 
Międzylesie odbyło się 28 sierpnia 2022 r. 
Aura jak na złość nie była sprzyjająca, 
mimo to opady deszczu nie były w stanie 
zniechęcić do uczestniczenia w tym 
wydarzeniu. Gospodarzem Dożynek było 

sołectwo Goworów, przy dużej współpracy 
z sołectwem Michałowice przygotowali 
wspaniałą imprezę. Tradycją jest już msza 
święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem J.E. Ks. Bp Adama 
Bałabucha, od której rozpoczęto 
uroczystość. Po mszy świętej przy 
akompaniamencie orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu 
korowód dożynkowy przeszedł na 
„Przystanek dla turystów”, gdzie odbywała 
się uroczystość dożynkowa. Sołtys wsi 
Goworów Violetta Przybylska i sołtys wsi 
Michałowic Jan Pietras przywitali 
przybyłych gości, a starostowie dożynek 
Maria Janowska i Jerzy Łysiak przekazali 
dary dożynkowe wraz z chlebem 
burmistrzowi Międzylesia Tomaszowi 
Korczakowi. 

 

Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy 
rąk ludzkich został podzielony przez 
burmistrza oraz  sołtysów, a wszyscy 
zgromadzeni na dorocznym święcie zostali 
obdarowani kawałkiem chleba. 

Nie zabrakło symbolicznego ośpiewania 
wieńców przez Międzylesianki i Oset z 
Goworowa, a także tańców dziewczyn z 
Akademii Ruchu Goworów, które dzięki 
swojej pasji oraz zawzięciu wyciągnęły 
spod namiotów nie jedną osobę. Za oprawę 
muzyczną zarówno podczas mszy, jak i na 
scenie odpowiedzialny był Pan Ryszard 
Pasternak, który rewelacyjne przygotował 
młodzież do występu na scenie. Swoje 



umiejętności muzyczne zaprezentowały 
gitarzystki: Kaja i Lena Czubala oraz Ala 
Pająk i Gosia Jaworska. 

 

 

 

Na scenie nie zabrało wystąpień osób 
zaproszonych. Następnie sołtys wsi 
Goworów pani Violetta Przybylska 
przekazała sierp burmistrzowi, który 
wręczył go organizatorom 
przyszłorocznych dożynek, sołectwu 
Roztoki. 

Dożynki to także idealna okazja, aby 
wspólnie spędzić czas i skosztować potraw 
przygotowanych przez Gospodarzy. 
Przygotowano ponad 50 blach z ciastem, 
pierogi, żurek, potrawy z grilla, chleb ze 
smalcem i ogórkiem, a także burgery i 
tortille. Podczas dożynek można było 
zakupić losy, które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, a na zakończenie zostały 
losowane główne nagrody. 

 

Nie zabrakło też lokalnych wystawców oraz 
rękodzielników. Można było zakupić m.in. 
miody, pierniki, obrazy, a także artykuły 
wykonane z drewna przez sołtysa wsi 
Lesica. 

Podczas uroczystości został rozstrzygnięty 
konkurs „Jaki mój dom, taka moja gmina”. 
We wszystkich kategoriach zostały 
wręczone nagrody. 

 

W kategorii „Urokliwe zakątki gminy 
Międzylesie”, wśród przedszkolaków, 
pierwsze miejsce zajęły Agata 
Sewastjaniuk i Natasza Majewska, miejsce 
drugie zajął Emil Kachel, a miejsce trzecie 
Aleksandra Idzi, cała czwórka dzieci 
uczęszczała do Samorządowego 
Przedszkola w Międzylesiu, a prace 
wykonywane były pod okiem Pani Doroty 
Wawrzyniak. Spośród uczniów klas 1-3 
miejsce pierwsze zdobyła Wiktoria Holc, 
miejsce drugie Alexia Iliakopoulou, a 
miejsce trzecie Gabriela Koczergo, 
wyróżnienie otrzymała Alicja Koprowska. 
W kat. wiekowej uczniów klas 4 - 8 miejsce 
pierwsze zajęły Hanna Nogaj i Jagoda 
Daum, miejsce drugie Oliwier Łuków i 
Mateusz Wróbel, a miejsce trzecie Dagmara 
Makarska. 



W kategorii „Najpiękniejsza posesja” 
miejsce pierwsze zajęli Anna i Czesław 
Majcher, miejsce drugie przypadło 
Elżbiecie Płaskonce, miejsce trzecie zajęli 
Dorota i Andrzej Kołt, a wyróżnienia 
otrzymali Ewa Mańkowska oraz Janina i 
Zdzisław Ratuszniak. 

W kategorii „Najpiękniejsze gospodarstwo 
rolne” miejsce pierwsze bezapelacyjnie 
zdobyli Iwona i Sławomir Kuś, drugie 
Beata i Wiesław Urbaniak, a trzecie 
Aleksander Jaroszyński oraz Mariola i 
Stanisław Bojda. 

W kategorii „Najładniejsza dekoracja 
promująca dożynki w gminie Międzylesie” 
miejsce pierwsze zajęło sołectwo 
Goworów, miejsce drugie sołectwo 
Nagodzice, miejsce trzecie sołectwo 
Boboszów, pozostałe zgłoszone sołectwa tj. 
Międzylesie, Domaszków i Nowa Wieś 
otrzymały czwarte miejsce. 

W kategorii „Certyfikowana Miejscowość 
Aktywna” zwyciężyło sołectwo 
Domaszków. 

Do konkursu na wieniec i kosz dożynkowy 
w tym roku zgłoszono dziewięć wieńców i 
siedemnaście koszy. Najpiękniejszy 
wieniec stworzyło sołectwo Potoczek, 
miejsce drugie przypadło sołectwu 
Długopole Górne, a trzecie miejsce zajęło 
sołectwo Goworów. Natomiast za 
najpiękniejszy kosz dożynkowy nagroda 
powędrowała do R.O.D. „Tęcza”, miejsce 
drugie należy do sołectwa Międzylesie, a 
miejsce trzecie do sołectwa Jodłów. 
Sołectwo Potoczek wraz ze swoim 
wieńcem zostało zgłoszone do 
powiatowego konkursu na „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy 2022 Powiatu 
Kłodzkiego” 

Serdecznie podziękowania i gratulacje 
dla wszystkich mieszkańców sołectwa 
Goworów oraz Michałowice, którzy 
bezinteresownie zaangażowali się w 
przygotowanie dożynek gminnych. 
Ogromne podziękowania od Pani sołtys z 
Goworowa dla sponsorów i 
zaangażowanych m.in. sponsorów Anna i 
Bartłomiej Balcer, Artur Farbotko, 
Małgorzata i Dariusz Janowscy, Piekarnia 
Wojciech Urbaniak, Elżbieta Zwolennik, 
Hurtownia Budowlana CORSO, Marta i 
Piotr Kucharczyk, Iwona i Marek Wydra, 
Uzdrowisko Kłodzkie, LaBefana Natalia 
Czubala, Janusz Bańkowski, Monika i 
Mirosław Chmielewscy, Państwo 
Mozolewscy, Państwo Pietras oraz Pani 
Olga Ziętara. 

AKTYWNI DLA SZKLARNI 
LATEM NIE PRÓŻNOWALI… 

 
 

Tegoroczne lato w Szklarni upływa 
nie tylko pod znakiem żniw, ale również 
spotkań integracyjnych, realizowanych w 
ramach projektu Lato w Szklarni. Projekt 
ten, przeprowadzony przez Stowarzyszenie 
Aktywni dla Szklarni oraz niezrzeszonych 
w nim aktywnych mieszkańców sołectwa, 
obejmował również budowę boisk do 
siatkówki i buli, które powstały na terenie 
świetlicy i stanowiły centralny punkt 
integracji. Został on dofinansowany ze 
środków programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 



Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny 
Masywu Śnieżnika,  

 
 
Właśnie dobiegły końca wakacje, 

ale nie lato, to ostatnie wszakże kończy się 
wraz z nastaniem równonocy jesiennej. 
Aktywni dla Szklarni zachęcają do 
aktywnego spędzania czasu na powstałych 
obiektach. 
 

ZAWODY SPORTOWO – 
POŻARNICZE 

OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH                                                                          

Z TERENU GMINY 
MIĘDZYLESIE 

 
3 września 2022 r. przeprowadzono 

gminne zawody sportowo-pożarnicze na 
boisku sportowym we wsi Roztoki. 
Coroczne organizowanie zawodów 
strażackich ma na celu mobilizację do 
intensywnego szkolenia pożarniczego – 
wszystko po to, by skutecznie 
przeprowadzać akcje ratowniczo-gaśnicze. 
Jest to też rodzaj oceny stanu wyszkolenia 
pożarniczego strażaków-ochotników, jak 
również przygotowywanie do startu w 
zawodach wyższego szczebla. Zawody 
organizowane w takiej formie służą do 
popularyzowania wśród społeczeństwa 
zagadnień ochrony przeciwpożarowej. 
 

W zawodach wzięło udział łącznie 18 
drużyn: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna: 
Goworów, Roztoki, Długopole 
Górne, Domaszków, Międzylesie, 
Szklarnia 

2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 
Goworów, Domaszków, Rokytnice 
v Orlickych Horach 

3. Kobieca Drużyna Pożarnicza: 
Goworów, Domaszków 

4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
do 12 lat: Międzylesie, Domaszków, 
Goworów, Szklarnia, Rokytnice v 
Orlickych Horach 

5. Zaproszona jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Rep. Czeskiej: 
SDH Lichkov, SDH Rokytnice v 
Orlickych Horach 

Drużyny zmierzyły się w sztafecie 
pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. 
Rywalizacja była zacięta, ale uczestnikom 
nie brakowało też dobrego humoru. Do 
komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne 
protesty. Na zakończenie Przewodniczący 
Komisji sędziowskiej st. Pkt. Bartosz 
Zdęga odczytał protokoły Komisji 
Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki 
w poszczególnych konkurencjach. 

W kategorii OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH: 

1 miejsce – Domaszków 

2 miejsce – Międzylesie 

3 miejsce – Długopole Górne 

4 miejsce - Goworów 

5 miejsce – Roztoki 

6 miejsce – Szklarnia 

W kategorii: młodzieżowej drużyny 
pożarniczej 



1 miejsce – Goworów 

2 miejsce – Domaszków 

W kategorii: kobiecej drużyny 
pożarniczej 

1 miejsce – Domaszków 

2 miejsce – Goworów 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
Tomasz Korczak wraz z dowódcą JRG PSP 
w Bystrzycy Kłodzkiej st. kpt. Piotrem 
Budnikiem, Etatowym Członkiem Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego Piotrem Marchewką, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Międzylesiu Jerzym Marcinkiem, Sołtysem 
wsi Roztoki Zbigniewem Borodziczem, 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Międzylesie  
Krzysztofem Rusinkiem, wiceprezesem 
zarządu Uzdrowiska Kłodzkie SA - Grupa 
PGU Łukaszem Czechem, oraz Prezesem 
Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP dh 
Krystianem Urnerem, uhonorowali drużyny 
pamiątkowymi dyplomami i pucharami, 
dziękując wszystkim startującym drużynom 
za udział w zawodach. Podziękowano 
Jednostkom OSP za stałą współpracę, 
gotowość bojową i pomoc mieszkańcom 
gminy. 

Drużyny otrzymały także nagrody w 
postaci bonów na zakup sprzętu 
strażackiego, OSP: I miejsce – 700,00 zł, II 
miejsce – 600,00 zł, III miejsce – 500,00 zł, 
IV – 400 zł, V miejsce –  300,00 zł, VI 
miejsce – 200 zł, MDP po 300,00 zł, 
dodatkowo MDP oraz dzieci z MDP do lat 
12 otrzymały gadżety promocyjne z UMiG 
Międzylesie, Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku oraz Nadleśnictwa Międzylesie. 

 

 

 
Zawody przebiegały bardzo sprawnie 

dzięki zdyscyplinowaniu druhów oraz 
dobrej organizacji ze strony gospodarzy 
OSP Roztoki. W trakcie uroczystego 
zamknięcia zawodów nastąpiło 
podziękowanie ze strony Prezesa OSP w 
Roztokach dla Koła Gospodyń Wiejskich 
„Roztoczanki” i przekazanie drobnego 
upominku na ręce Przewodniczącej Pauliny 
Kasperek w dowód wdzięczności za 
przygotowanie poczęstunku dla 
zawodników i gości. 

 



 

 

 

14 października Dzień 
Edukacji Narodowej 

 

Szanowni Państwo, 
Nauczyciele, Wychowawcy, 

Pracownicy Oświaty, 
Szanowni Rodzice i Drodzy 

Uczniowie! 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
składamy Państwu najserdeczniejsze 
podziękowania za trud, poświęcenie, 
wyrozumiałość i zaangażowanie jakie 
wkładacie w nauczanie młodego pokolenia. 

Ten dzień nie jest jedynie świętem 
nauczycieli. To święto całej szkolnej 
społeczności: nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi, uczniów oraz ich 
rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie w pracę na 
rzecz placówek oświatowych z Gminy 
Międzylesie.  

Nauczycielom w tym wyjątkowym dniu 
życzymy takich myśli i marzeń, które dają 
się urzeczywistnić, pięknych i twórczych 
pomysłów, które podszeptuje serce, 
cierpliwości oraz wytrwałości w trudnej 
i niezmiernie ważnej pracy z dziećmi, 
a także tego by Państwa praca była źródłem 
satysfakcji.  

Rodzicom życzymy cierpliwości w 
motywowaniu dzieci, natomiast uczniom 
niesłabnącej chęci do zdobywaniu wiedzy i 
nowych umiejętności, zgodnie z myślą 
Cycerona "Nie wystarczy zdobywać 
mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać". 

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz 
wszystkie inne dni w roku szkolnym będą 
radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i 
odpowiedzialności za edukację oraz 



kształtowanie postaw młodych ludzi i 
wpływanie na ich dobre życiowe wybory.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Międzylesiu     Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie 

Jerzy Marcinek 
                           
    Tomasz Korczak 

 

 
REALIACJA PROJEKTU 

ZBLIŻA SIĘ DO KOŃCA… 

Od 1 października 2021 r. gmina 
Międzylesie realizuje projektu pn.: „30 lat 
współpracy na pograniczu Międzylesie- 
Králíky. Pierwszym z cyklu wydarzeń był 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który 
rozpoczął obchody 30. lat współpracy na 
pograniczu Międzylesie- Králíky. Kolejną 
imprezą z organizowaną przez 
Wnioskodawcę były Osobliwości 
Wielkanocne, na których rozstrzygnięto 
konkurs dla dzieci na najpiękniejsza kartkę 
wielkanocną. Kulminacyjnym punktem 
projektu była organizacja podczas Dni 
Międzylesia- Dnia Partnerstwa na 
pograniczu polsko- czeskim, na który  
zaproszono przedstawiciela Partnera 
Projektu, a także przedstawiciela z 
pogranicza, z którymi Wnioskodawca 
dotychczas współpracował m.in: Lichkov, 
Orlicke Zahori, Mladkov, Cervena Voda, 
Králíky.  Został rozstrzygnięty konkurs na 
najlepszą potrawę czeską. Dla dzieci 
rozstrzygnięto konkurs na ulubioną bajkę 
czeską, a także dla dzieci w tym dniu 
animator prowadził gry, zabawy i warsztaty 
plastyczne. W ramach realizacji projektu 
zakupiono monitor interaktywny, wydano 

wydawnictwa tj. ulotkę, album promocyjny 
oraz mapę pn.: „wilcza trasa na 
pograniczu”, utworzono stronę internetową: 
https://miedzylesie360.eu. Projekt 
promowany była na wielu imprezach na 
pograniczu Międzylesie - Králíky m.in. w 
urzędzie w Králíky oraz Klub Na Střelnici 
w Králíky. Realizacja projektu kończy się 
30 września 2022 r.  

 

115. „MOJA DWUNASTKA” 
W 115. imprezie marszowo-

biegowej „Moja Dwunastka”, która odbyła 
się 3 września 2022 r. uczestniczyło siedem 
osób. Tym razem nasza 24. minutowa 
aktywność ruchowa odbywała się po 
sąsiadującej ze stadionem asfaltowej pętli 
wiodącej ulicami Sportową, Polną i 
Kościelną. To alternatywna trasa 
wykorzystywana od lat, przy gorszych 
warunkach atmosferycznych lub, gdy na 
stadionie trwa mecz piłkarski. W zgranej 
grupie, niezależnie od miejsca aktywności,  
radość z marszobiegania jednakowa. Do 
imprezy, organizowanej zazwyczaj w 
pierwszą sobotę miesiąca można dołączyć 
w każdej chwili. Wystarczy 
wygospodarować godzinkę wolnego czasu i 
dotrzeć na miejsce startu. Wszystkich 
zapraszamy na najbliższą 116 
„Dwunastkę”, która odbędzie się 1 
października 2022 r. Zapisy w hallu basenu 
od 9.30. Start godz. 10.00 – można 
spacerować, maszerować, biegać lub 
dowolnie mieszać te formy aktywności 
ruchowej. Czas trwania aktywności 
ruchowej 24 minuty. 

 

 

 

 

https://miedzylesie360.eu/


Z PERSPEKTYWY 
ROWEROWEGO SIODEŁKA… 

 
…świat wydaje się piękniejszy. Takie 

motto VI etapu tegorocznej „Korony 
Międzylesia” towarzyszyło 18. 
rowerzystom, którzy, pomimo ciemnych 
chmur na niebie oraz mżawki, przyjechali 
17.09.2022 r. na miejsce startu w Różance 
przy skwerze Jana Pawła II. Biuro imprezy 
urządzono na przystanku autobusowym, 
aby w razie zamiany mżawki na opady po 
prostu nie zmoknąć. Energia grupy 
sprawiła, że mżawka ustąpiła i nawet niska 
temperatura została podwyższona dzięki 
gorącej atmosferze tworzonej przez 
rowerzystów. Trasa oznakowana na 
pomarańczowo (dziękujemy Panie Tomku), 
aby nikt się nie zgubił i nie zapomniał, że 
pewien odcinek trasy w Roztokach należy 
pokonać chodnikiem. Up Hill tego dnia był 
zdecydowanie downhillowy, aczkolwiek 
był to taki prawie płaski Down Hill. Po 
drodze nie zabrakło też aż trzech 
podjazdów. Końcowy na stację PKP w 
Roztokach mierzył aż 400 metrów! I był to 
najbardziej stromy odcinek trasy. Dzięki 
„Koronie” wielu rowerzystów było tu po 
raz pierwszy. Jako ostatni linię mety 
przejechali w kolejności: 6 letnia Natasza; 
burmistrz Międzylesia, który obiecał 
Nataszy, że jej nie wyprzedzi; rodzice 
Nataszy wspaniale motywujący ją na trasie 
i podczas ostatniego podjazdu. Na mecie 
niespodzianka: wystrzały z konfetti – i dla 
dzielnej Nataszy, i dla Burmistrza, 

obchodzącego okrągły urodzinowy 
jubileusz. Był też prezencik pełen 
cukierków do poczęstowania uczestników 
imprezy. A my… lubimy zaskakiwać. 

 

 
 

 
 
 A każdy… lubi niespodzianki. 

Przetwarzanie wyników i wypisywanie 
Paszportów „Korony Międzylesia” oraz 
podsumowanie imprezy miały miejsce na 
peronie stacji Roztoki Bystrzyckie. 



 

 
 
 
 
 Najkrótsze czasy dnia uzyskali: Adrian 

Sobota 13’23’’; Piotr Galik 13’37’’ oraz 
Sławomir Ratuszniak 14’11’’. Niemniej, 
jak to w naszej rowerowej imprezie, 
wszyscy stanęli na najwyższym stopniu 
podium, bo w „Koronie” każdy jest 
zwycięzcą. Nie zapominamy także o 
wolontariuszach, którzy obsługują Biuro 
Imprezy, sędziują, fotografują, dostarczają 
catering oraz czuwają nad organizacją i 
przebiegiem imprezy. Dziękujemy za 
organizację tego etapu: pp. Marii 
Zadorożnej, Irenie Trytek, Annie Rokosz, 
Jerzemu Błażejewskiemu, Zbigniewowi 

Kani oraz Pani Komandor Katarzynie 
Grzybowskiej-Kania. 

 

 
Przed nami wielki Finał X sezonu 

„Korony Międzylesia”. Na uczestników z 
pewnością będą czekały liczne 
niespodzianki. Zapraszamy wszystkich 
obecnych i byłych uczestników „Korony”. 
W naszym gronie chętnie powitamy także 
nowych rowerzystów. Spotykamy się  15 
października 2022 r. w Goworowie przy 
świetlicy wiejskiej. Zapisy od godz. 9.00. 
Do pokonania trasa Goworów – Jodłów (5,7 
km oraz 350 m. różnicy wzniesień). Start 
pierwszego uczestnika o 10.01. Na trasę 
można także wyruszyć wcześniej, w tempie 
jeszcze bardziej rekreacyjnym. Zapraszamy 
też wszystkich sympatyków imprezy. Do 
zobaczenia w Jodłowie! 

 

SEZON 2022 NA BASENIE 
MIĘDZYLESIE 

 
W sezonie 2022 basen był czynny 

od 25 czerwca do 4 września. Tegoroczne 



lato było wyjątkowo pogodne. Rzadko 
padało a na Klientów czekaliśmy zawsze, w 
każdy bezdeszczowy czas. Z 
zaplanowanych 532 godzin 
funkcjonowania basenu zrealizowano 477 
godzin, co stanowi 90% planu.  

Łącznie w sezonie 2022 z usług 
basenu skorzystało 10.738 Klientów w 
tym:1.258 w czerwcu; 4.990 w lipcu oraz 
4.485 w sierpniu. W cztery wrześniowe dni 
odwiedziło nas 5 Klientów, którzy byli 
zachwyceni, że mają basen wyłącznie dla 
siebie. Cóż. W te kilka dni zbyt słonecznie i 
zbyt ciepło nie było. 
Nasi najmłodsi Klienci do lat siedmiu 
korzystają z bezpłatnego wejścia. W 
minionym sezonie było ich 818. 

Przy rekordowych wysokich 
temperaturach i pełnym słońcu 
odnotowaliśmy rekordowe liczby wejść 
Klientów na teren obiektu: 5 sierpnia – 784; 
4 sierpnia – 757; 21.07. – 703. 

Po dziesięciu sezonach 
funkcjonowania basenu doskonale wiemy, 
że Klienci na odkrytym kąpielisku 
najbardziej potrzebują błękitu nieba, słońca 
i gorąca – wówczas chętnie wskakują do 
wody dla ochłody.  

 
 
.Jak wiadomo na pogodę wpływu 

nie mamy, jesteśmy od niej zależni i 
przyjmujemy ją taką, jaka jest. Natomiast 
niezmiennie dokładamy wszelkich starań i 
mnóstwo wysiłku, aby zapewnić Klientom 
usługę możliwie najwyższej jakości, 
sprawić, że Klienci chętnie będą do nas 
wracać i będą polecać to miejsce innym. 
Dziękujemy Klientom za wszystkie cenne 
uwagi oraz liczne pozytywne informacje 

zwrotne świadczące o tym, że nasz basen 
spełnia Wasze oczekiwania i lubicie tu 
wypoczywać. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z 
naszych usług w sezonie 2023. 
                                                                      
Załoga Basenu Międzylesie 
     

WRÓCIŁY Z WAKACJI 
DZIECI, WRÓCIŁ TEŻ I TENIS 

STOŁOWY… 

Tenis stołowy to nie tylko 
gwarancja świetnej zabawy z rodziną i 
przyjaciółmi. Ta dyscyplina zapewnia też 
szereg korzyści dla  zdrowia, i w 
przeciwieństwie do innych sportów, ryzyko 
odniesienia kontuzji podczas gry jest 
stosunkowo niskie.    Tenis 
stołowy jest świetnym sportem dla dzieci, 
rozwija ich inteligencję i zwiększa 
koordynację ruchową. To sport dla 
dziewczynek i chłopców, grać może 
dosłownie każdy i w każdym wieku,  
 Piszę o tym  bowiem nasze 
dziewczęta, młode tenisistki stołowe  pod 
opieką swego trenera odwiedziły Brzeg 
Dolny, gdzie w dniu 10. 09.2020 
rozgrywany był I Dolnośląski  Grand Prix, 
funkcjonujący dawniej jako 
wojewódzki  turniej klasyfikacyjny.  
 Bardzo  dobry występ zanotowała 
Kaja Czubala zajmując w silnie 
obsadzonym turnieju  4. miejsce, a 
startująca w takich zawodach po raz 
pierwszy Klara Piątek zajęła miejsce 13. co 
można uznać za sukces. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


	ZGROMADZENIE OGÓLNE                                                                            CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSORW
	SEMINARIUM „WSPÓLNIE DLA ROZWOJU WSI – WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ W OBSZARZE ROZWOJU LOKALNEGO”
	14 września 2022 r. w miejscowości Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie, powiat nowomiejski, gmina Biskupiec) gmina Międzylesie brała udział w seminarium „Wspólnie dla rozwoju wsi-wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze rozwoju lokalnego”
	Zaproszonych gości oraz uczestników seminarium przywitał Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek. Seminarium rozpoczął Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Sar...
	Kolejne wykłady dotyczące prezentacji doświadczeń obszarze rozwoju lokalnego przedstawiali oprócz gminy Międzylesie, także Wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Zastępca Burmistrza gminy Krobia Michał Listwoń, Wójt gminy Dąbrowa Marcin Barczykowsk...
	Swoje doświadczenia dotyczące partycypowania mieszkańców w procesie promowania regionu przedstawiła wiceprezes zarządu Stowarzyszenia dla Ostrowitego i okolic „Iskra wzajemności” z Wardęgowa Pani Ewa Adamczak.
	Dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert Sieci Najciekawszych Wsi przedstawiła sposoby na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni.
	Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
	9 września 2022r. o godz, 10.00  w MGOK odbyło się oficjalne wręczenie sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W ramach tego programu z naszej gminy otrzymało 53 osoby (...

	DOŻYNKI GMINNE 2022 GOWORÓW - MICHAŁOWICE
	Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak wraz z dowódcą JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej st. kpt. Piotrem Budnikiem, Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrem Marchewką, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Międzylesiu Jerzym Marcinkie...


