
 

 

 



ROZMOWA Z MARKIEM, JANIKOWSKIM                                                                         

PREZESEM  FUNDACJI SINGLETRACK GLACENSIS 

 
Kiedy mówi się o już dobrze rozwiniętych ścieżkach rowerowych systemu 

Singletrack Glacensis w Kotlinie Kłodzkiej  jako pomysłodawców i wręcz twórców 

sposobu na  pożyteczne spędzanie czasu wolnego wymieniane są dwa nazwiska pańskie i 

Piotra Kurczaba…  

Stworzyliśmy wraz z Piotrem Kurczabem system ścieżek rowerowych który zdobył 

serca użytkowników - w głosowaniu MTB XC 2021 Singletrack Glacensis to 

najpopularniejszy system ścieżek w Polsce. 

Dbanie o utrzymanie ścieżek jest ważnym jak nie najważniejszym elementem systemu. 

Cieszymy się że samorządy zrozumiały jak ważny jest to element systemu. 

 

Jaką rolę pełni w tym wszystkim Fundacja Singletrac Glacensis na czele której 

pan stoi ? 

Fundacja łączy świat samorządowy z biznesowym, dzięki temu razem tworzy produkt 

turystyczny singletrack glacensis…  

Inna rola fundacji to doradztwo „rowerowe” - apel - korzystajcie z naszych 

doświadczeń w zakresie promocji - infrastruktury - imprez rowerowych.  Przykład - dzięki 

naszemu zaangażowaniu w Kudowie nakręcono światowej klasy produkcję rowerową the old 

world, a następnie powstała impreza Fest Series - pierwsza tego typu w Polsce.  

Co robimy, pomagamy prasie i telewizji w produkcji materiałów na temat Singetrack 

Glacensis, piszemy artykuły do Panoramy Kłodzkiej, kręcimy filmiki reklamowe, stale 

współpracujemy z DOT-em, lobbujemy w Urzędzie Marszałkowskim, DOT i POT aby bardziej 

promować turystykę rowerową.  

Stworzyliśmy rowerową społeczność - grupa Singletrack glacensis ma już prawie 13 

tysięcy członków, fun page ponad 15 tyś. Prowadzenie FB i bieżące informacje o systemie 

odgrywają kluczową rolę w jego promocji 

Fundacja ma ponad 50 partnerów, którzy wspierają nasze działania Dziękujemy Wam 

za zaufanie. Dzięki Wam dysponujemy rocznie budżetem na poziomie, z 1 % zebraliśmy w tym 

roku ponad 13 tysięcy zł, na pewno możemy więcej jeżeli też się zaangażujecie. Pozyskujemy 

partnerów strategicznych jak Synevo, Trezado, 33bicycle studio… Lista partnerów nie jest 

zamknięta jeżeli macie pomysł na firmę która chciałaby zostać naszym partnerem dajcie nam 

znać… 

 

To praca bieżąca, a może coś o planach na przyszłość ? Po dzisiejszych efektach 

single traków widać, że „wstrzeliliście” się  panowie idealnie w potrzeby miłośników 

rowerów i pięknych okolic, których na ziemi kłodzkiej nie brakuje… 

 

Pyta pan jakie mamy  plany dotyczące sieci glacensis. Jest tych planów wiele, wśród nich 

między innymi planujemy wspólnie z gminami połączyć Międzylesie z Kudową. Łącznik z 

Międzylesia do Jagodnej jest już zaprojektowany, trwają rozmowy z Lewinem i Dusznikami. 

Na Trojaku zaprojektowana jest jeszcze jedna trasa zjazdowa. Wtedy sieć będzie kompletna i 

łatwo dostępna z każdego miejsca na ziemi kłodzkiej. 



I tu prośba do wszystkich partnerów fundacji. Prosimy o to byście bardziej aktywnie włączali 

się na grupie Singletrack Glacensis lub przesyłali materiały bezpośrednio do nas. Tak jak to 

obecnie robi najczęściej Bikeski i Cofferide. Każde wasze wydarzenia i promocje 

uatrakcyjniają profil Glacensis.       

 Przypomnijmy, że użytkownicy przesyłają informacje bezpośrednio na profil facebook 

singletrack glacensis lub dzielą się informacjami na grupie na FB singletrack glacensis. 

Ponadto na stronie www.singletrackglacensis.com jest adres email na który także dostajemy 

informacje.           

 Sieć robi się coraz bardziej rozległa, dlatego jej stały monitoring jest największym 

wyzwaniem, jeżeli korzystacie z singletracków i napotkacie problem, pamiętajcie żeby zrobić 

fotkę i oznaczyć miejsce na GoogleMaps. Dzięki temu cały system robi się bezpieczniejszy i 

bardziej przyjazny dla rowerzystów. 

Zbliżamy się do końca naszego spotkania i nie sposób nie zadać pytania co jest 

warunkiem dalszego rozwoju ? Najkrócej rzecz ujmując, co jest wam  potrzebne by ta 

idea mogła rozkwitać ? 

 

Dobra współpraca na Nadleśnictwami, nie ma co sobie nadmiernie słodzić, ale w tym 

trudnym małżeństwie idzie nam naprawdę coraz lepiej. Mamy coraz lepszy poziom 

komunikacji. W większości nadleśnictw są wyznaczone osoby do kontaktu, mapki z objazdami 

podawane są do publicznej wiadomości (fajnie gdyby były to mapki zrozumiałe dla 

rowerzystów nie tylko dla Leśniczego :-),  

Coraz mniej jest zniszczeń wynikających z jeżdżenia ciężkim sprzętem wzdłuż ścieżek 

(po interwencjach szkody są zazwyczaj naprawiane), byłoby idealnie gdyby największe 

zniszczenia po przejazdach ciężkiego sprzętu były chociaż prowizorycznie naprawiane na 

bieżąco przez firmy zaraz po skończeniu zrywki.  

Potrzebne będą decyzje samorządów do modernizacji niektórych elementów ścieżek. 

System dorasta, wraz z nim użytkownicy, którzy oczekują „więcej” i lepiej, możemy wygrać 

tylko jakością. Ponieważ część odcinków była budowana przez firmy bez doświadczenia i w 

zbyt dużym tempie wydaje nam się konieczne, aby w kolejnych latach ustalić fundusz 

modernizacyjny i spróbować podnieść jakość ścieżek. Dodam, że nowe odcinki budowane na 

Trojaku czy Międzygórzu to taka wersja singli do której chcielibyśmy dążyć…  

Wspólna promocja, jeżeli chcemy zostać tu gdzie jesteśmy i interesuje nas tylko 

użytkownik krajowy to właściwie niewiele więcej trzeba robić, poza tym co już robimy.  

Jeżeli jednak chcemy zdobyć klienta z Europy to wydaje nam się, że powinniśmy się 

wspólnie promować jako duży BIKE REGION Glacensis w skład którego powinny wejść 

najciekawsze miejscówki rowerowe ziemi kłodzkiej i przygranicznych Czech.  

W ten sposób istniejącą infrastrukturą możemy śmiało konkurować z innymi 

rowerowymi bike regionami jak Sallbach czy Garda… 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 
 

http://www.singletrackglacensis.com/


 

25 PAŹDZIERNIKA 2022 R. 

ODBYŁA SIĘ W TRYBIE 

STACJONARNYM 

LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazło się   podjęcie uchwał w 

sprawach: 

1/przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu wraz z informacją o 

kształtowaniu wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych  

samorządowych instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2022 r. 

2/zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

3/zmiany Uchwały nr XLII/226/2021 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 

2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Międzylesie 

4/przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w 

obrębie Domaszków i obrębie Nowa Wieś. 

5/przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w 

obrębie wsi Smreczyna dz. nr ewid. 20 i 

172/2.         

6/przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w 

obrębie Gajnik i obrębie Nagodzice. 

7/zmieniająca uchwałę w spr. wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty na terenie gminy 

Międzylesie. 

8/udzielenia zgody na zbycie części 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 123/12 o pow. 6,73 ha, obręb Nowa 

Wieś. 

9/udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 170 o pow. 0,06 ha, obręb Długopole 

Górne. 

10/wyrażenia zgody na wniesienie przez 

gminę Międzylesie wkładu niepieniężnego 

do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

SIM Sudety spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w postaci prawa 

własności nieruchomości zlokalizowanej w 

gminie Międzylesie. 

11/powołania opiekuna Młodzieżowej 

Rady Miasta i Gminy Międzylesie. 

12/wyrażenia zgody na przystąpienie gminy 

Międzylesie do Stowarzyszenia  

„Porozumienie Gmin Górskich RP”.  

 Art.  20, 1b ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) 

Obrady rady gminy są transmitowane i 

utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania 

obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

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 

 

http://www.miedzylesie.pl/


8 LISTOPADA 2022 R. ODBYŁA 

SIĘ W TRYBIE 

STACJONARNYM 

LIV NADZWYCZAJNA SESJA 

RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad znalazło 

się podjęcie uchwały 

1/ w sprawie zmian w budżecie gminy za 

rok 2022. 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady 

gminy są transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej gminy oraz w inny 

sposób zwyczajowo przyjęty. 

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 

ŚLUBOWANIE 

MŁODZIEŻOWEJ RADY                                                                                

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

25 października 2022 r. podczas LIII 

Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu  odbyło 

się ślubowanie nowo wybranej 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 

Międzylesie. W trakcie uroczystości 

Burmistrz Tomasz Korczak wręczył 

radnym zaświadczenia o wyborze na VII 

kadencję w roku szkolnym 2022/2023. 

Wyznaczono też termin pierwszej sesji rady 

na dzień 27 października, podczas której 

wybrany zostanie skład prezydium. 

WYBIERALI… 

 

27 października 2022 r., o godz. 

13.00 odbyła się inauguracyjna sesja 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w 

Międzylesiu w kadencji 2022-2023. Sesja 

przebiegła pod znakiem wyborów 

prezydium rady. W obradach na ogólny 10. 

osobowy skład rady uczestniczyło 9 

radnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami, 

pierwszą sesję rozpoczął i poprowadził 

Burmistrz Tomasz Korczak i 

przewodniczył jej obradom aż do wyboru 

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, 

którym w tajnych wyborach wybrana 

została Majka Czernecka. Przewodnicząca 

przejmując dalsze prowadzenie sesji 

przeprowadziła wybory na funkcję 

wiceprzewodniczących oraz sekretarza 

rady. Funkcję wiceprzewodniczących 

objęły: Sandra Janowska i Dagmara 

Makarska, natomiast sekretarzem wybrano 

Julię Antoszczyszyn. W uroczystości udział 

wzięli: Przewodniczący i 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w 

Międzylesiu Jerzy Marcinek i Janina 

Mokra oraz Dyrektorzy Szkół: 

http://www.miedzylesie.pl/


Małgorzata Pokora Dyrektor Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie 

i Ryszard Bodnar Dyrektor Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Międzylesiu.  

JEST JUŻ MOŻLIWOŚĆ 

PRZEJAZDU DROGĄ 

POWIATOWĄ                                          

NA ODCINKU RÓŻANKA-

NIEMOJÓW 

 

 

Dużo wcześniej niż zakładano 

(pierwotnie miała być to wiosna 2023 roku) 

została położona nowa nawierzchnia 

asfaltowa na drodze powiatowej Różanka – 

Niemojów o łącznej długości ponad 5km. 

Dzięki temu droga już jest przejezdna na 

całym odcinku, a do wykonania zostają 

jeszcze tylko zjazdy do posesji i pobocza. 

To bardzo dobra wiadomość, że 

wszystkie prace nawierzchniowe na jezdni 

zostały już ukończone. Dzięki temu już na 

okres zimowy będzie możliwość przejazdu 

tą drogą mającą duże znaczenie m.in. dla 

polsko – czeskiego ruchu przygranicznego 

– podsumowuje Piotr Marchewka członek 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego. 

Dla przypomnienia : wartość 

remontu drogi to blisko 6 mln. zł. i jest 

sfinansowany ze środków Powiatu 

Kłodzkiego, Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg i gminy Międzylesie.  

 

RZĄDOWY FUNDUSZ 

ROZWOJU DRÓG 2022 

 

Droga na odcinku Jaworek-Domaszków 

została ukończona 

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 

nr 119964D i 119958 wraz z przepustami i 

zjazdami w miejscowości Jaworek – 

Domaszków” wyniosło 2 379 996,52 zł z 

czego 60% pokrywa Fundusz Rozwoju 

Dróg. 

Prace wykonała firma: PAR TRANS 

TRANSPORT HANDEL Bystrzyca 

Kłodzka. 

 

 



BUDOWA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI RÓŻANKA 

Został zakończony I etap zadani „Budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości 

Różanka w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” , który obejmował budowę sieci 

wodociągowej o długości 1972 m. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 

1 463 800,00 zł z czego 63,63% 

dofinansowane jest z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020.  

Prace wykonuje firma: JATAX Sp. z o. o., 

z  Kłodzka. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022 

Droga na odcinku Jaworek - Domaszków 

została ukończona. 

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 

nr 119964D i 119958 wraz z przepustami i 

zjazdami w miejscowości Jaworek – 

Domaszków” wyniosło 2 379 996,52 zł z 

czego 60% pokrywa Fundusz Rozwoju 

Dróg. 

Prace wykonała firma: PAR TRANS 

TRANSPORT HANDEL Bystrzyca 

Kłodzka.  

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ 

W MIĘDZYLESIU 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie informuje, że po 

unieważnieniu dwóch postępowań w dniu 

18 listopada 2022 r. ogłosił kolejne 

dotyczące zadania inwestycyjnego 

„Budowa hali sportowej w Międzylesiu”. 

Postępowanie jest podzielone na dwie 

części, pierwsza dotyczy wyłonienia 

wykonawcy dot. budowy hali, oraz druga 

dotycząca wyłonienia wykonawcy ds. 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 

Termin składania ofert został ustalony na 

dzień 06 grudzień 2022 r. do godziny 9:00. 

Inwestycja współfinansowana jest 

ze środków programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

W MIĘDZYLESIU 

 

  

 Dobiegają końca prace 

termomodernizacyjne budynku 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu. W ramach projektu wykonano 

ocieplenie ścian zewnętrznych od 

wewnątrz, ocieplenie stropu pod 

poddaszem nieogrzewanym wraz z 

wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie 

ściany wewnętrznej na nieogrzewanym 

poddaszu oddzielającej pomieszczenia 

nieogrzewane od ogrzewanych, 

wymieniono drzwi od tylnej strony 

budynku i zmodernizowano oświetlenia. 

Stare źródło ciepła użytkowane na potrzeby 

c.o. i c.w.u., zastąpiono nowym 



ekologicznym wraz z modernizacją 

instalacji i systemem zarządzania energią. 

Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się 

również  dostępność budynku dla osób 

niepełnosprawnych, poprzez montaż 

platformy schodowej przy wejściu 

głównym do budynku oraz uchwytów w 

toaletach.  

 Wykonawcą prac, których wartość 

określona została na kwotę 1 446 065,00 zł, 

jest Spółdzielnia Rzemieślnicza 

Wielobranżowa z/s w Bystrzycy Kłodzkiej.  

Projekt realizowany jest przy udziale 

środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020, oś priorytetowa 

3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 

Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej                    i sektorze 

mieszkaniowym.  

   

 

Zakończyła się realizacja projektu „Zakup i 

dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej                         

w Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu” w ramach rządowego 

program moduł 3 „Posiłek w szkole i w 

domu” dotyczącego wspierania w latach 

2019-2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki przez 

organizację stołówek i miejsc spożywania 

posiłków.0p 

W ramach zadania zakupiono nowoczesny 

sprzęt AGD do kuchni i zaplecza 

kuchennego min.  stoły robocze, stoły z 

szafkami, stoły zlewami, regały, szafy, 

naczynia, garnki, taborety gazowe, kuchnię 

gazową z piekarnikiem, zmywarko-

wyparzarkę,  okap ścienny, mikser spiralny, 

bemar jezdny, młynek koloidalny – 

rozdrabniacz oraz krzesła do stołówki. 

Wartość całkowita projektu wyniosła 

99 648,72 zł, udział własny gminy 

19 929,74 zł, środki w formie dotacji 

79 718,98 zł. 

Otrzymane wsparcie finansowe oraz środki 

gminne pozwoliły podnieść standard pracy 

kuchni, usprawniono w znaczny sposób 

przygotowywanie i wydawanie posiłków 

dla uczniów, poprawił się także komfort 

oraz ergonomia pracy. 

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ                                                                 

DODATKI DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że zgodnie z ustawą 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022r. 

poz.2236) do zakupu węgla po 

preferencyjnych cenach uprawnieni są 

właściciele gospodarstw domowych 

położonych na terenie gminy Międzylesie, 

którzy: 

1. otrzymali dodatek węglowy, o 

którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku 

węglowym  

2. mają pozytywnie rozpatrzony 

wniosek  o wypłatę dodatku 

węglowego na rzecz tego 

gospodarstwa domowego 

3. nie złożyli wniosku o dodatek 

węglowy, ale przed dniem 11 

sierpnia 2022r. złożyli deklarację do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków dotyczącą źródeł ciepła i 



spalania paliw i źródłem ogrzewania 

tego gospodarstwa domowego jest 

oddzielne źródło ciepła. 

Aby dokonać zakupu węgla po 

cenach preferencyjnych należy otrzymać z 

tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej 

zaświadczenie poświadczające jeden z 

powyższych warunków.  

 W celu otrzymania zaświadczenia 

należy złożyć wniosek o jego wydanie (na 

określonym druku) w siedzibie Ośrodka. 

Zaświadczenie dla osób spełniających 

warunek nr 1 lub nr 2 wydawane jest na 

miejscu, natomiast dla osób, które spełniają 

warunek nr 3  w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku.  

Zaświadczenie wydawane jest jednokrotnie 

i w jednym egzemplarzu i dotyczy okresu, 

w którym zostało wydane (jeżeli chcemy 

dokonać zakupu 1,5 tony w grudniu i 1,5 w 

styczniu należy wybrać zaświadczenie w 

grudniu 2022r. oraz w styczniu 2023r.). 

 

DODATKI NA WĘGIEL 

Według danych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu na dzień 17 

listopada 2022r. do Ośrodka wpłynęło 1668 

wniosków o przyznanie dodatku na zakup 

węgla, z czego 362 to wnioski z tym samym 

adresem zamieszkania. 132 wnioski 

pozostały bez rozpatrzenia, do 37 

wniosków zostały wydane decyzje 

odmowne., a 87 wniosków oczekuje na 

zweryfikowanie w związku z nowymi 

przepisami dotyczącymi oddzielnych lokali 

mieszkalnych pod tym samym adresem. 

Na dzień 21.11 wypłacono 1390 wniosków 

tj. kwotę 4 170 000,-zł, kolejne wnioski 

pozytywnie rozpatrzone a nie wypłacone 

oczekują na otrzymanie środków 

finansowych od Wojewody 

Dolnośląskiego. 

 

 

Dodatki na inne źródła ciepła 

Na dzień 17 listopada 2022r. tutejszy 

Ośrodek zrealizował wypłaty dodatków do 

innych źródeł ogrzewania takich jak pelet 

drzewny, drewno kawałkowe, olej i gaz 

LPG (na gaz ziemny dodatki nie 

przysługują) na łączną kwotę 411 500,-zł, w 

podziale: 

 

 Złożonych 

wniosków 

Wypłaconych 

dodatków 

Kwota 

wypłaco

nych 

dodatkó

w 

Pelet 

drzewny 

123 94 282 000,- 

Grewno 

kawałkowe 

160 120 120 000,- 

Olej 5 4 8 000,- 

Gaz LPG  4 3 1 500,- 

Wnioski pozytywnie rozpatrzone, a nie 

wypłacone oczekują na otrzymanie 

środków finansowych od Wojewody 

Dolnośląskiego. 

 



WĘGIEL PO 

PREFERENCYJNEJ CENIE 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Gmina Międzylesie, podobnie jak 

gmina Bystrzyca Kłodzka, postanowiła, że 

sprzedaż tańszego węgla dla mieszkańców 

będzie prowadzona za pośrednictwem 

składów węglowych, tzw. innych 

podmiotów, bowiem najlepiej zrobią to 

firmy zajmujące się tym profesjonalnie, 

posiadające sprzęt i doświadczenie.  

Sprzedaż węgla po cenie nie większej niż 2 

000,00 zł brutto będzie prowadzona, na 

podstawie zawartej umowy konsorcjum, 

przez podmioty:  

1. NIEBAŁ Spółka Jawna, ul. Kłodzka 6, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka, 

2. Skład Opału „DAW-POL”, Natalia 

Łopatyńska-Policht, Wilkanów 215A, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka, 

3. ARTMARK Spółka Jawna 

M.Konopacki, K. Sobański, ul. 

Kolejowa 151A, 57-500 Bystrzyca 

Kłodzka, 

4. F.H.U. „ISKRA” Jerzy Tymiński, ul. 

Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca 

Kłodzka.  

 

Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla 

kamiennego) będzie możliwy po uzyskaniu 

zaświadczenia potwierdzającego 

wypłacenie na rzecz gospodarstwa 

domowego dodatku węglowego. 

Zaświadczenia wydawane będą przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu. 

 

KONFERENCJA PROGRAMU                                                                                            

INTERREG CZECHY – 

POLSKA 2021-2027 

 

 

21 października w Centrum Nauki i 

Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu 

odbyła się konferencja regionalna 

Programu Interreg Czechy-Polska 2021-

2027. Konferencję otworzył Grzegorz 

Macko – Wicemarszałek Województwa 

Dolnośląskiego. W pierwszej prezentacji 

Witold Wieczorek z Instytucji Krajowej 

Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej przedstawił podstawowe 

założenia, ukierunkowania tematyczne oraz 

wspieranie działania Programu Interreg 

Czechy -Polska 2021-2027. Zasady 

składania wniosków w ramach ww. 

programu dot. funduszy Małych Projektów 

przedstawiła Bernadetta Tambor z 

Euroregionu Glacensis/Euroregion Nysa. 

Przykłady dobrych praktyk w programie 

przedstawili Sebastian Pacyna z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego oraz Roman Klima z 

Urzędu Krajski Kraj Hradecki. 

Konferencję zakończył panel 

dyskusyjny „Polsko-czeska współpraca 

transgraniczna od kuchni” , w której 

uczestniczyli między innymi: Tomasz 



Korczak, Radosław Pietuch – dyrektor 

biura Stoawaszyszenia Gmin Ziemi 

Kłodzkiej, Jarosław Stefek – Sekretarz 

Euregionu Glacensis, Jan Birke – Starosta 

Nachodu oraz przedstawiciele Zamku Książ 

i Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Aglomeracji Wałbrzyskiej.  

 

XII KONGRES ODNOWY WSI 

 

W dniach 20-21 października 2022 

w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie odbył 

się doroczny Kongres Odnowy 

Dolnośląskiej Wsi. Gminę Międzylesie 

reprezentowali: burmistrz Tomasz Korczak 

oraz kierownik ref. ITiG Ewa 

Siwek. Kongres otworzył Grzegorz Macko 

– Wicemarszałek Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 Część merytoryczną kongresu 

utworzyła prezentacja pt. „Wieś 

wielofunkcyjna – rzeczywistość i 

marzenia” prowadzona przez Justynę 

Dariasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania 

Wsi. Następnie o wspieraniu oddolnych 

inicjatyw i narzędzi wykorzystujących 

nowoczesne metody i technologie przy 

tworzeniu inteligentnych wiosek 

prezentację poprowadził KrzysztoF Szustka 

z Pracowni Administracji Regionu. 

Dobre praktyki w Odnowie Wsi 

zaprezentowała Izabela Woronowicz- 

dyrektor Wydziału Obszarów wiejskich, 

zaś prezentacja „Dolnośląska wieś na 

mapach Geoportalu Dolny Śląsk” 

prowadzona przez przedstawiciela 

Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD 

podsumowała pierwszy dzień kongresu. 

W drugim dniu kongresu omówiona 

została działalność kół gospodyń wiejskich 

jako szansa na wykorzystanie potencjału 

kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności 

przez Pawła Hawrylewicza z 

Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego  

ARiMR. Olga Gałek wiceprezes Zarządu 

Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych 

omówiła strategię promocji produktów 

lokalnych ukierunkowanych na odkrywanie 

potencjału miejsca oraz o współpracy w 

społeczności lokalnej. Dwudniowe 

wydarzenie obfitowało w rozmowy i 

znakomite pomysły na rozwój dolnośląskiej 

wsi. 

NA PLACU PRZY BUDYNKU 

REMIZY OSP MIĘDZYLESIE                   

STANĄŁ MASZT WYKONANY 

W RAMACH PROJEKTU                                                   

"POD BIAŁO-CZERWONĄ” 

Gmina Międzylesie otrzymała na 

ww. cel dotację z budżetu Wojewody 

Dolnośląskiego  w kwocie 8 000 zł. 



Maszt z flagą Rzeczypospolitej 

Polskiej został sfinansowany w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” pod 

honorowym patronatem Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

 

Uroczyste wciągnięcie flagi na 

maszt nastąpiło w dniu 11 listopada 2022 

r. o godz. 17.00, przy okazji obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości. 

W trakcie uroczystości Prezes 

OSP Międzylesie Jan Bojda w imieniu 

Zarządu OSP Międzylesie oraz 

wszystkich członków jednostki 

podziękował za wszelką okazaną pomoc 

finansową i rzeczową   sponsorom: 

 - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej „Invest-Park” za 

ufundowanie ubrań koszarowych 

- Panu Rafałowi Zamośnemu za 

ufundowanie torby medycznej PSP R1 

- Panu Jerzemu Kysiowi za ufundowanie 

karchera - myjki ciśnieniowej)  

- gminie Międzylesie za zakup nowego 

defibrylatora i doposażenie zestawu 

medycznego do torby PSP R1 oraz 

dotację do zakupu ubrań koszarowych 

- Panu Łukaszowi Czechowi liderowi 

projektu „Pod biało-czerwoną” 

- Panu Jackowi Łysiakowi za wsparcie 

finansowe dla Jednostki OSP Międzylesie 

- Panu Bartłomiejowi Muczyńskiemu za 

okazaną pomoc i wsparcie przy 

utrzymaniu sprawności motopompy 

sportowej 

- Radzie Sołeckiej oraz Sołtys 

Małgorzacie Bojanowskiej za zakup 

nowych krzeseł do sali OSP 

 

11 LISTOPADA 

OBCHODZILIŚMY                                                                                   

104. ROCZNICĘ ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

W Międzylesiu w tym dniu została 

odprawiona Msza Święta za Ojczyznę, w 

której uczestniczyli przedstawiciele władz z 

Panem Burmistrzem Tomaszem 

Korczakiem, Zuchy i Harcerze z Hufca 

ZHP Bystrzyca Kłodzka, Strażacy, Leśnicy, 

Sybiracy, uczniowie oraz mieszkańcy  

gminy Międzylesie.  

 

 

 

Po Mszy, wszyscy uczestnicy 

wyruszyli już tradycyjnie za pocztami 

sztandarowymi na cmentarz, aby złożyć 

kwiaty i znicze pod obeliskiem, 

poświęconym zesłanym na Syberię i do 



Kazachstanu. z inicjatywy pani Barbary 

Lewandowskiej, uczestnikom podczas 

przemarszu towarzyszyła flaga biało – 

czerwona , która niesiona przez dzieci i 

młodzież, majestatycznie powiewała, 

zajmując całą szerokość jezdni. Pani 

Barbara Lewandowska, Na cmentarzu 

odśpiewano Hymn Polski, a po wystąpieniu 

Pana Burmistrza odczytano Apel Poległych 

i złożono kwiaty pod pomnikiem.  

 

 

Następnie wszyscy chętni udali się 

do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, 

w którym czekała gorąca herbata oraz 

artyści gotowi do występów. Pierwsi 

wystąpili członkowie 5 Drużyny 

Harcerskiej Poszukiwacze Miodu oraz 7 

Drużyny Starszoharcerskiej Miodożercy, 

którzy wykonali trzy piosenki przy 

dźwiękach ukulele oraz gitary. Po 

wspaniałym występie harcerzy na scenie 

rozgościli się muzycy z Agencji 

Artystycznej Moc.Art  z Krakowa , 

zaśpiewali pieśni patriotyczne we własnej 

aranżacji, a pomiędzy utworami recytowali 

polską poezję. Koncert zgromadził w sali 

ponad 100 osób, co bardzo pozytywnie 

wpłynęło na poczucie wspólnoty w dniu 

Narodowego Święta Niepodległości. 

 

 

"DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ" 

 

 W  piątek 14.10.2022 r.  o godz.9.00 

w Domu Kultury w Domaszkowie odbyła 

się uroczysta akademia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy V 

pod przewodnictwem pani Renaty Socha 

zaprezentowali scenki z życia szkoły 

współczesnej i trochę z dawnych epok. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i 

życzymy dalszych sukcesów w ich życiu 

zawodowym. 

 



RADOŚĆ, KTÓRA 

PRZEMIENIA SIĘ 

W DZIĘKUJĘ,                                      

JEST NAJLEPSZĄ 

 

„Wdzięczność i pszenica  rosną tylko na 

dobrych glebach”  Francois de la 

Rochefoucauld 

 Dyrektor Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego im. „Przyjaciół Dzieci”                  

w Domaszkowie, nauczyciele, rodzice, a 

przede wszystkim nasze przedszkolaki 

składają serdeczne podziękowania Grupie 

Producentów Ekologicznych „Dolina 

Gryki” oraz Firmie Austropol za darowiznę 

na zakup pomocy logopedycznych. Z całą 

pewnością zakupione gry, podręczniki oraz 

programy logopedyczne podniosą komfort i 

efektywność pracy i nauki prawidłowej 

wymowy u naszych podopiecznych.  

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

WDZIĘCZNOŚCIĄ… 

 

 

 

 

 Dyrektor Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego im. „Przyjaciół Dzieci” w 

Domaszkowie, nauczyciele, rodzice oraz 

dzieci składają serdeczne podziękowania 

Panu Andrzejowi Filipowiczowi, 

właścicielowi Firmy AF- Konstrukcje za 

darowiznę w kwocie 2 tys. zł na zakup 

akcesoriów gimnastycznych i 

sensorycznych. Dzięki wsparciu mogliśmy 

doposażyć salę do zajęć gimnastyczno- 

korekcyjnych, co niewątpliwie wpłynie na 

lepszą jakość pracy oraz możliwość 

korygowania wad postawy u naszych 

przedszkolaków.  

 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA DOBRE 

SERCE! 



 

IV MIĘDZYSZKOLNY LEŚNY 

RAJD JESIENNY 

 11. października 2022 roku 

uczniowie klasy VI Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego  z Domaszkowa pod opieką  

p. Małgorzaty Pokory i p. Sebastiana 

Kopcia  wzięli udział w IV 

Międzyszkolnym  Leśnym Rajdzie 

Jesiennym.  

 

 

 

W rajdzie uczestniczyli także uczniowie 

szkół  z Międzylesia, Wilkanowa i 

Pławnicy. Na trasie Międzylesie – Lesica na 

uczniów czekał szereg ciekawych zadań do 

wykonania. Największym 

zainteresowaniem cieszyła się konkurencja 

dotycząca wykonania wianka z dostępnych 

w lesie materiałów. Na koniec rajdu czekały                        

na uczestników: kiełbaski z ogniska, napoje 

i słodycze. Serdecznie dziękujemy 

Nadleśnictwu Międzylesie oraz paniom 

Joannie Krawiec i Dorocie Koczergo za 

wspaniałą organizację, miłą atmosferę i 

owocnie spędzony czas. 

KONKURS „BEZPIECZNY 

KRUSNAL” 

4 listopada w Szkole Podstawowej 

w Starym Waliszowie odbył się Rejonowy 

Konkurs „Bezpieczny KRUSnal” 

organizowany przez KRUS w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Celem konkursu było 

upowszechnianie podstawowych zasad 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym 

oraz uświadomienie zagrożeń chorobowych 

i wypadkowych występujących w 

środowisku wiejskim. Naszą szkołę z 

Międzylesia reprezentowali uczniowie 

klasy VI: Marcel Grzyb, Maciej Nowak, 

Szymon Słowiński i Oliwier Michałek.  

 

Oliwier Michałek zakwalifikował 

się do finału wojewódzkiego. 

 



Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!!! 

 

WYCIECZKA NA KOLOROWE 

JEZIORKA I DO PAŁACU 

ŁOMNICA 

 

1 października 2022r. odbyła się wycieczka 

uczniów z SKKT Domaszków pod opieką 

p. Gałuszy do Pałacu Łomnica leżącego 5 

km od Jeleniej Góry. Pałac jest w 

prywatnych rękach i należy do wnuczki 

byłych właścicieli Elisabet von Kuster. 

 

 

 Obecnie w budynku mieści się muzeum z 

bogatym wyposażeniem mebli, a w śród 

nich złota szafa, naczynia  z porcelany m.in. 

z Miśni.  Zachowały się ozdobne freski pod 

sufitem. Na sufitach wiszą kryształowe 

żyrandole. Jest również dawna klasa 

szkolna, gdyż przez pewien czas w pałacu 

mieściła się szkoła podstawowa. 

Wszystkich uczestników zachwyciły 

kolorowe jeziorka we wsi Wieściszowice 

położone w Rudawskim Parku 

Krajobrazowym. Znajduje się tu żółte, 

czerwone i niebieskie jeziorko oraz zielony 

stawek.                                                                                                                                                     

Dawniej była tu kopalnia pirytu. 

Zabarwienie wody w akwenach związane 

jest ze składem chemicznym ścian i dna 

wyrobisk. Wszyscy uczestnicy wycieczki 

wrócili bardzo zadowoleni i zauroczeni 

pięknem jeziorek jak również pałacu. 

PRZEDSZKOLAKI ŚPIEWAJĄ 

HYMN POLSKI 

 

 

 W przededniu Dnia Odzyskania 

Niepodległości nasze przedszkole w 

Domaszkowie wzięło udział w 

ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. 

O symbolicznej godzinie 11.11 

przedszkolaki odśpiewały dwie zwrotki 



hymnu narodowego. Było patriotycznie i 

biało-czerwono. 

JESIENNA WYCIECZKA 

 

 
 

 19 października 2022 roku klasy 

pierwsze z Domaszkowa wraz ze swoimi 

wychowawczyniami udały  się na swoją 

pierwszą szkolną wycieczkę. Z wrażenia, 

niektóre dzieci nie mogły się doczekać,               

nie mogły też spać spokojnie. Rano 

spotkaliśmy się na początku drogi 

prowadzącej na Czerniec, górę o wysokości 

891 m n.p.m z wieżą widokową. Dzięki 

rodzicom wszystkie dzieci dotarły                 

na czas. Szliśmy żółtym szlakiem 

podziwiając piękne krajobrazy i pasma 

górskie Gór Bystrzyckich i przeciwległych 

gór Masywu Śnieżnika. Pogoda nam 

dopisała toteż po drodze śpiewaliśmy 

piosenki i zajadaliśmy smakołyki.  

 

 
 

 
 

Zwracaliśmy szczególną uwagę na 

wszystkie oznaki jesieni,               w tym na 

grzyby jadalne i trujące. Bawiliśmy się w 

kolorowych liściach. Po dotarciu do wieży, 

odważni ochotnicy weszli na górę 

podziwiać widoki Kotliny Kłodziej, Czech 

skąpanych w barwach jesieni. Po zjedzeniu 

drugiego śniadania, bawiliśmy się w 

zabawy taneczno -  ruchowe  i w ulubionego 

berka. W drodze powrotnej niektóre dzieci 

niosły dla swojej mamy jadalnego grzybka 

lub jesienny bukiecik. 

 Wycieczka podobała się dzieciom. 

Wszyscy bezpiecznie wróciliśmy do domu. 

 

W PRZEDSZKOLU 

W MIĘDZYLESIU 

Samorządowe  Przedszkole w 

Międzylesiu z wielką radością może 

podzielić się informacją, że grupa Ananaski 

wróciła ze szkoły do naszej placówki. 

Działamy aktywnie na terenie placówki 

oraz poza nią. Supersmyki  

i Misie wciąż korzystają z gościny 

Samorządowej Szkoły Podstawowej  

i dzięki temu wykorzystują możliwości 

współpracy. Dnia 28 października 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej wraz  

z nauczycielami zaprosili naszych 

podopiecznych na lekcję o zwierzętach. 

Dzieci obejrzały wspaniałe przedstawienie, 

dzięki któremu poznały leśne zwierzęta. 



Zrobiły sobie   także  pamiątkowe zdjęcie z 

wilkiem. "Supersmyki' i Misie miały 

możliwość obejrzenia wystawy żywych 

zwierząt. Zobaczyły rybki, gołębie, żółwie, 

chomiki oraz króliki. Było to wspaniałe 

przeżycie. Dziękujemy. 

 

 

 

 

Nasza praca opiera się na pracy 

dydaktyczno – opiekuńczej, ale również na 

współpracy z innymi instytucjami, ale 

przede wszystkim z rodzicami. Przez cały 

rok szkolny wszystkie grupy realizują 

program „Aktywni rodzice”, w trakcie 

którego zaproszeni rodzice czytają 

dzieciom bajki oraz przedstawiają swoje 

zawody oraz ciekawe zajęcia. Dzięki 

współpracy z rodzicami i ze szkołą grupa 

Ananaski miała możliwość wziąć udział  

w lekcji matematyki, którą poprowadził pan 

Władysława Broszko. Podczas jej trwania, 

dzieci uczyły się programowania. Pomógł 

im w tym mały, ale za to bardzo inteligentny 

robot ,,Ozobot". Lekcja bardzo się 

podobała, dziękujemy panu W. Broszko 

oraz uczniom klasy 6. 

 

 

 

 



 

Grupę Świetliki odwiedziła pani 

Regina Martyn, która jest ekspedientką  

w piekarni. Grupa Świetliki  

z zaciekawieniem słuchała Pani Reginy, 

która opowiadała o swojej pracy. Na końcu 

spotkania czekała dzieci niespodzianka: 

pyszne pączki, którymi przedszkolaki były 

zachwycone. 

 

Nasze Świetliki odwiedził również 

pan policjant, który opowiedział dzieciom o 

swojej pracy i o tym jak mają się 

zachowywać, aby były bezpieczne. Dzieci 

otrzymały kamizelki odblaskowe, które 

mają im zapewnić bezpieczniejsze spacery. 

Poznały również atrybuty policjanta  

i mogły z bliska przyjrzeć się narzędziom 

pracy policjanta. Dziękujemy bardzo Panu 

Tobiaszowi Fąfara za wizytę.  

 Grupę "Supersmyki" od początku 

października odwiedzają rodzice, którzy  

czytają dzieciom bajki. W ten sposób 

zachęcamy dzieci i rodziców do częstego 

kontaktu z książką. Dzięki temu także, 

przedszkolaki wspaniale poradziły sobie 

podczas konkursu sprawdzającego 

znajomość postaci bajkowych, który  

z okazji "Dnia postaci z bajek",  

przeprowadziła w tej grupie pani Maria 

Wikiera - bibliotekarka szkolna. Pierwsze 

miejsce zajęli ex aequo: Aurelia Czarnecka, 

Milena Żarczuk i Wiktor Czopko. 

Gratulujemy zwycięzcom !  

W pozostałych grupach również 

świętowaliśmy ,,Dzień postaci z bajek". 

Sale udekorowaliśmy bajkowymi 

postaciami, odgadywaliśmy zagadki, 

czytaliśmy bajki, tworzyliśmy torebki,  

a także oglądaliśmy bohaterów kreskówek 

w starszych wersjach ! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tobiasz.fafara?__cft__%5B0%5D=AZXWetb6KXmpjbl7wuaNndj2I_Qe09qHiJF8jpXCYDOr1hlZgvnA0910_9pArpob4E4HBU1JSbdpJmkSTTDP2h5wyazrOqAsQE_1YqvsglNCE1qWFYC0BgKhfq7S4udmyoYpZzgcm668LU1SR3wSfao44mz9KuHFdW1eLsnfh8j_bg&__tn__=-%5DK-R


W naszej codziennej pracy 

kształtujemy u dzieci wszystkie 

kompetencje, w tym również społeczne  

i obywatelskie. Przekazujemy naszym 

wychowankom najważniejsze wartości  

w tym pamięć o zmarłych. W ostatnich 

dniach października przedszkolaki 

odwiedzały lokalny cmentarz. Zapalaliśmy 

znicze oraz rozmawialiśmy o zbliżającym 

się Święcie. Tym sposobem próbowaliśmy 

pokazać, jak ważna jest pamięć o bliskich 

których nie ma już wśród nas. 

 

 

 

 

 

Kolejną okazją do kształtowania u 

przedszkolaków właściwych postaw 

obywatelskich był 11 Listopada. Przez cały 

tydzień omawialiśmy, co oznacza dla nas 

obchodzona rocznica Święta 

Niepodległości, a podsumowaniem były 

uroczystości, które odbyły się 10 listopada 

2022 r. W tym dniu przedszkolaki wzięły 

udział w działaniach, mających na celu 

celebrowanie Święta Odzyskania 

Niepodległości. Grupa Supersmyki i Misie 

udała się pod Urząd Miasta i Gminy 

Międzylesie, aby wspólnie ze szkołą 

zaśpiewać hymn. Następnie dzieci 

dopingowały swoim szkolnym kolegom     

w Biegu Niepodległości. Natomiast grupy: 

Świetliki, Ananaski i Króliczki wzięły 

udział w uroczystości, w tym  

we wspólnym odśpiewaniu hymnu  

z Leśnikami z Nadleśnictwa Międzylesie, 

przed Kościołem pod wezwaniem Jana 

Pawła II  w Międzylesiu. Dzieci 

samodzielnie wykonały flagi oraz 

kotyliony, utrwalając przy tym nasze 

symbole narodowe oraz ich znaczenie.  

 

 



 

 

 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ 

 

 

Przy okazji święta wszystkich 

pracowników szkoły ( obchodzonego 

tradycyjnie 14 października ) jako 

Samorząd Uczniowski, pragnąc rozwiać 

wszelkie wątpliwości, a nawet plotki, 

jakoby nasi nauczyciele zawsze byli tacy 

duzi i poważni , poprosiliśmy , aby pokazali 

nam dowody na to, że też kiedyś byli 

uczniami.  Teraz mamy to „czarno na 

białym”, gdyż nasi kochani pedagodzy i nie 

tylko przynieśli swoje szkolne zdjęcia. I, ku 

zdumieniu wielu, okazało się, że 

rzeczywiście! Oni też chodzili do szkoły! 

Ale musiało to być tak dawno temu, że 

nikogo z nich nie udało nam się rozpoznać. 

Pozostaje nam więc  jedynie  dać wiarę ich 

słowom, że Wszyscy pracownicy i 

nauczyciele najpierw w szkolnych ławach 

lat spędzili wiele. Zapraszamy do oglądania 

galerii zdjęć naszych  drogich pedagogów i 

innych pracowników w holu szkoły przy   

ul. Kolejowej w Domaszkowie. 

                                                                          

Samorząd Uczniowski 



STREFA CISZY 

 

Na słotę 

Najlepszy jest parasol lampy. 

Na słotę 

Najczystsze niebo książkowych 

stronic. 

Na słotę 

Liścia na szybie trzepocący goniec 

I wiatr 

Spoza deszczu migocącej rampy 

I pies jest dobry podczas słoty, 

Gdy cieplej niż wełna ogrzewa ci 

stopy. 

Stanisław Grochowiak „Na słotę” 

 

Za oknami pochmurno, pada deszcz i wieje 

wiatr . W klasie czasem smutno  i nudno, na 

korytarzach gwar. Chce się wtedy uciec w 

ciepły kąt i zaszyć  z książką,  odpłynąć w 

odległe krainy, podróżować gdzieś daleko 

stąd.  W naszej szkole narodził się więc 

pomysł, by październik był miesiącem  

książek. Utworzyliśmy w naszej świetlicy 

Strefę ciszy, miejsce, gdzie podczas 

najdłuższej przerwy można odpocząć, 

wyciągnąć się na kanapie, czy rozłożyć na 

wykładzinie i w zupełnym spokoju 

poczytać. Do Strefy ciszy  nie ma zapisów, 

jest  jednak bilet – Twoja ulubiona książka  

lub lektura. Chętnych nie brakuje!  Tu 

można naprawdę odpocząć, zrelaksować się 

i nabrać sił na dalszą część dnia.  

 

 

 

 

 



ZŁOTE GODY 

 

 

W dniu 28 października 2022 roku 6 par  

obchodziło swój Jubileusz  50-lecia Pożycia 

Małżeńskiego. To właśnie ponad 50 lat 

temu los połączył ich życie, by przez 

następne lata spełniać się jako para 

małżonków , idąc przez życie razem. Ich 

wysiłek w budowaniu udanego małżeństwa 

docenił Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Pan Andrzej Duda wyróżniając 

Medalem za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie . Oznaczeni Medalem za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali  

 

Państwo: 

Teresa i Andrzej Bieniowie 

Franciszka i Roman Boosowie 

Józefa i Marian Cedzyńscy 

Danuta i Stefan Hołubowie 

Władysława i Karol Satkowie 

Maria i Zdzisław Zamośni 

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń 

odbyła się Urzędzie Miasta i Gminy w 

Międzylesiu. Nie odbyło się bez życzeń, 

toastów, wspomnień i wzruszeń.  

Uroczystość, która wielu zapadnie na 

długo w pamięci, przygotowali :  

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Pan Tomasz Korczak oraz Zastępca 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

Pani Daria Bartkowska. 

Wszystkim jubilatom jeszcze raz 

składamy najserdeczniejsze życzenia 

spokojnego i radosnego życia wśród swoich 

dzieci i wnuków, jak również doczekania w 

szczęściu i zdrowiu kolejnych jubileuszy. 

 

MIKROPROJEKTY UNIJNE  

ZŁOŻONE W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Międzylesie, po raz pierwszy w nowym 

składzie, wystąpiła z wnioskiem o 

dofinansowanie do Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. 

Nasz projekt skierowany jest do 

społeczności lokalnej po jednej i drugiej 

stronie „granicy” i zamierzamy 

zaktywizować, zarówno dzieci szkół 

podstawowych, jak i osoby dorosłe. 

Działania ujęte w projekcie bazują na 

historii pogranicza, opowieściach i 

legendach o naszych terenach i, oczywiście 

literaturze dziecięcej. 

Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie 

weryfikację, po więcej informacji 

zapraszamy do Biblioteki w lutym 2023 r. 

**** 

W kolejnym naborze wniosków 

projektowych do Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis 

realizowanego z Programu Współpracy 



Transgranicznej Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4 

referat organizacyjny urzędu Miasta i 

Gminy Międzylesie złożył wniosek pn.: 

„Międzylesie- Králíky kulturalny rajd po 

pograniczu”.  

Projekt ma trwać od początku 

stycznia do końca maja 2023 r., a 

planowany budżet to 23 614 euro, wkład 

gminy wynosi 2 361,40 euro. 

W ramach realizacji projektu 

zaplanowano organizację spotkania 

noworocznego, 3-dniową konferencję dla 

pracowników urzędu MiG Międzylesie oraz 

pracowników urzędu Kraliky, Osobliwości 

Wielkanocne jest to impreza związana ze 

świętami wielkanocnymi, gdzie zostanie 

ogłoszonych wiele konkursów dla dzieci i 

dorosłych z pogranicza polsko- czeskiego. 

Kolejnym etapem projektu będą 2-dniowe 

warsztaty dla pracowników urzędu MiG 

Międzylesie oraz pracowników urzędu 

Kraliky. Coroczne zawody sportowe 

organizowane w ramach Dni Międzylesia, 

czyli Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni, 

Parszywa Trzynastka dla dzieci i dorosłych 

oraz Wilcza Międzyleska także zostały 

ujęte w ramach realizacji projektu. 

 

**** 

 

W połowie listopada 2022 roku 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzylesiu złożył do Euroregionu 

Glacensis wniosek o współfinansowanie 

projektu „Kreatywnie na pograniczu”, w 

ramach Funduszu Mikroprojektów.  

Projekt ma służyć wzmocnieniu 

współpracy na pograniczu polsko-czeskim  

w sposób kreatywny. Dzięki różnorodnym 

zajęciom dla kilku grup docelowych, 

sąsiedzi z pogranicza będą mogli spędzać 

wspólnie czas realizując się w kreatywnych 

działaniach statycznych jak i 

dynamicznych. Dzieci i dorośli będą 

rozwijać swoje umiejętności pracy w 

grupie, komunikacji i współpracy oraz 

przełamywać barierę językową.  

Działania będą tak przygotowane, 

aby w trakcie można było poznać bliżej 

swoje kultury i zwyczaje. Kobiety będą 

mogły kontynuować robótki ręczne, które 

doskonale je odprężają. Dzieci i młodzież 

obudzą w sobie kreatywność i choć na 

chwilę zapomną o wszelkich sprzętach 

elektronicznych oddając się warsztatom 

plastycznym, chemicznym i ruchowym. 

Odbędą się również trzy warsztaty 

rodzinne, które pozwolą zacieśnić relacje 

rodzic-dziecko.  

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 

będzie dopiero  w styczniu, jeżeli 

dofinansowanie zostanie przyznane to 

projekt będzie trwał od stycznia do maja. 

SEZON GRZEWCZY 2022/2023 – 

1 PAŹDZIERNIKA 2022 – 31 

MARCA 2023 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym 

kraju w mieszkaniach i domach 

jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania 

pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w 

wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji 

urządzeń grzewczych, elektrycznych i 

gazowych. W tym samym okresie 

odnotowywany jest także wzrost liczby 

zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym 

zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie 

ma smaku, ani zapachu. 

Kampania jest skierowana do 

społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży 

oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych 

jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z 



uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z 

dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. 

Kampania składa się z kilku obszarów 

m.in.: edukacji, informacji i promocji. 

Celem głównym kampanii jest 

zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć 

tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz 

domach jednorodzinnych. Celami 

szczegółowymi są: podniesienie poziomu 

wiedzy na temat: zagrożeń związanych z 

pożarem w mieszkaniach lub domach 

jednorodzinnych, zagrożeń związanych z 

emisją tlenku węgla, zapewnienia 

właściwej ewakuacji oraz sposobów 

powiadamiania służb ratowniczych. 

Istotnym jest uświadomienie odbiorcom 

kampanii korzyści, jakie niesie za sobą 

zamontowanie i właściwa eksploatacja 

czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach 

lub domach jednorodzinnych. Ważne jest 

przypomnienie właścicielom i zarządcom 

budynków obowiązku okresowego 

dokonywania przeglądów i czyszczenie 

przewodów kominowych oraz sprawdzenie 

instalacji wentylacyjnej. 

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 Każdego roku w naszych 

mieszkaniach i domach powstaje 

kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka 

tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do 

emisji tlenku węgla. Nasz dom jest 

miejscem, w którym każdy z nas 

czuje się najbezpieczniej. Pomimo 

tego, to właśnie tam ginie 

największa liczba osób, a ofiarami 

pożarów są najczęściej ich sprawcy. 

 Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. 

Nie jest on wyczuwalny przez 

ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE 

usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE 

poczujesz! 

 W okresie grzewczym wzrasta 

ryzyko powstania pożarów i zatruć 

tlenkiem węgla w budynkach 

mieszkalnych. Źródłem emisji 

tlenku węgla są urządzenia 

grzewcze opalane drewnem, 

węglem, gazem, olejem opałowym. 

 Co roku, a tym bardziej przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego 

należy wykonać obowiązkowe 

okresowe przeglądy i czyszczenie 

przewodów kominowych oraz 

sprawdzenie instalacji 

wentylacyjnej. 

 Państwowa Straż Pożarna 

rekomenduje instalowanie czujek 

dymu i tlenku węgla. 

 Państwowa Straż Pożarna 

przypomina o obowiązku 

właściwego utrzymania stanu 

technicznego czujek dymu i tlenku 

węgla (m.in. wymianę baterii). 

Osobom starszym strażacy gotowi 

są pomóc w zamontowaniu danej 

czujki lub wymianie w nich baterii. 

 Państwowa Straż Pożarna zwraca 

uwagę na fakt, że czujka tlenku 

węgla nie zastępuje przeglądu 

technicznego przewodów 

wentylacyjnych i kominowych. 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak 

niebezpieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas 

procesu niecałkowitego spalania 

materiałów palnych. Ma silne własności 

toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego 

też gromadzi się głównie pod sufitem. 

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z 

faktu, że tlenek węgla jest: 

 bezwonny, 

 bezbarwny, 



 pozbawiony smaku. 

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, 

poprzez zajmowanie jego miejsca 

w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), 

powodując przy długotrwałym narażeniu 

śmierć. 

Co jest główną przyczyną zatruć 

tlenkiem węgla? 

Głównym źródłem zatruć w budynkach 

mieszkalnych jest niesprawność 

przewodów kominowych: wentylacyjnych i 

dymowych. Ich wadliwe działanie może 

wynikać z: 

 nieszczelności, 

 braku konserwacji, w tym 

czyszczenia, 

 wad konstrukcyjnych, 

 niedostosowania istniejącego 

systemu wentylacji do standardów 

szczelności stosowanych okien i 

drzwi, w związku z wymianą 

starych okien i drzwi na nowe. 

PRZYPOMINAMY! 

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

7.06 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109 poz.719), w obiektach, w których 

odbywa się proces spalania paliwa stałego, 

ciekłego lub gazowego, usuwa się 

zanieczyszczenia z przewodów dymowych 

i spalinowych: 

 cztery razy w roku w domach 

opalanych paliwem stałym (np. 

węglem, drewnem), 

 dwa razy w roku w domach 

opalanych paliwem ciekłym i 

gazowym, 

 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 

przepisy miejscowe nie stanowią 

inaczej od palenisk zakładów 

zbiorowego żywienia i usług 

gastronomicznych, 

 co najmniej raz w roku usuwamy 

zanieczyszczenia z przewodów 

wentylacyjnych. 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje 

właścicieli i zarządców bloków 

mieszkalnych i domów jednorodzinnych do 

okresowej kontroli, co najmniej raz w roku 

stanu technicznego instalacji gazowych 

oraz przewodów kominowych (dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych). 

RADZIMY! 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

1. Systematycznie czyść, sprawdzaj 

szczelność i wykonuj przeglądy 

techniczne przewodów 

kominowych. 

2. Użytkuj tylko sprawne techniczne 

urządzenia, zgodnie z instrukcją 

producenta. 

3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj 

urządzeń grzewczych. 

4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 

wentylacyjnych. 

5. W przypadku wymiany okien na 

nowe, sprawdź poprawność 

działania wentylacji, nowe okna są 

najczęściej o wiele bardziej szczelne 

w stosunku do wcześniej 

stosowanych w budynku i mogą 

pogarszać wentylację. 



Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i 

zawroty głowy, duszność, senność, 

osłabienie, przyspieszona czynność serca, 

mogą one być sygnałem, że ulegamy 

zatruciu tlenkiem węgla. 

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz 

pomieszczenie, w którym się znajdujesz 

i zasięgnij porady lekarskiej. 

Poniżej cztery infografiki i dwa wykresy 

ilustrujące wyżej opisane zagadnienia. 

PIŁKA NOŻNA W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 

W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej nasi 

seniorzy zremisowali u siebie 1:1 z Iskra 

Jaszkowa Dolna.  

 

 

Bramkę dla naszego zespołu z rzutu 

wolnego strzelił Marcin Olczyk  

Skład: Goliasz D., - Semik P., Fąfara P., 

Wojciaczyk P., Sołoducha M., Olczyk M., 

Kostecki J., Yesypenko A., (Kaplita K.,), 

Kucharski B., Kogut K., (Paprocki M.), 

Bajda J.,  

Rez. Wawak K. 

 

Dziękujemy za mecz naszym 

zawodnikom naszym kibicom za gorący 

doping mimo mrozu oraz Iskrze za 

spotkanie 

Tabela ligi okręgowej po 

rozegraniu rundy jesiennej przez 

naszych seniorów  

 

 

 

 



 

 

SUDETY MIĘDZYLESIE 

 

 

JAK BURZA ! 

TENIS STOŁOWY 

5.11.2022 w Bystrzycy Kłodzkiej 

rozegrany został mecz tenisa  stołowego 4 

ligi pomiędzy BSTS  Bystrzyca Kł  a 

MLKS SUDETY  Międzylesie. Mecz stał 

na bardzo wysokim poziomie, 

lepszymi   okazały  się SUDETY 

Międzylesie wygrywając na obcym terenie 

pewnie 10/ 6.  To ważne zwycięstwo 

pozwoliło SUDETOM awansować na 1 

miejsce w tabeli.  Punkty na wagę 

prowadzenia w tabeli zdobyli; Artur 

Kwaśnik 3,5  Bartosz Jurkiewicz 

2,5  Sławomir Bielak 2,5 i   Bolesław Dyc 

1,5.   

 

     

Kilkanaście dni później  17.11.2022 tym 

razem w  Międzylesiu rozegrany 

został  mecz tenisa stołowego 4 ligi. 

gościliśmy drużynę   KS  LECHIĘ   z 

Ołdrzychowic.  

 



 

 Tym razem zwycięstwo 

międzylesian  było   jeszcze bardziej   

zdecydowane  bo aż 10/0 co jeszcze 

bardziej  umocniło SUDETY na pierwszym 

miejscu tabeli.  Punkty zdobyli : Sławomir 

Bielak 2,5  Artur Kwaśnik 2,5  Bartosz 

Jurkiewicz 2,5 i  Bolesław Dyc 2,5. 

Gratulujemy zawodnikom i ich trenerowi  ! 

LISTOPADOWA „MOJA 

DWUNASTKA” 

 

Na 117. imprezie marszowo-

biegowej, która odbyła się 5 listopada 2022 

r. odliczyło się 10 osób, którym deszczowa 

pogoda zupełnie nie przeszkadzała. Już 

trzeci raz z rzędu nasza 24. minutowa 

aktywność ruchowa miast po bieżni 

stadionu odbywała się po asfaltowej pętli 

wiodącej ulicami Sportową, Polną i 

Kościelną. Z biegiem lat, a z listopadową 

„Dwunastką” wkroczyliśmy w XI sezon 

imprezy (pierwsza „MD” odbyła się 

10.11.2012 r.), coraz mniej ważne dystans 

oraz poprawa własnego wyniku sprzed 

miesiąca. Najważniejsze stały się radość ze 

spotkania oraz uprawianie rekreacji w 

grupie. Wszystkich serdecznie zapraszamy 

na najbliższą 118. „Dwunastkę”, która 

odbędzie się 3 grudnia 2022 r. Zapisy w 

hallu basenu od 9.40. Start godz. 10.00 – a 

przez te umowne 24 minuty można 

spacerować, maszerować, biegać lub 

mieszać w dowolnych proporcjach 

wszystkie te formy aktywności ruchowej.  

 

W 2022/2023 iluminacje świąteczne będą 

ograniczone w mieście Międzylesie ze 

względu na oszczędności energetyczne 

 



Program Jarmarku : 

10:00 - otwarcie Jarmarku 

10:15 - spektakl Teatru Lalek 

11:00 - pokazy taneczne, występy dzieci i 

młodzieży, warsztaty plastyczne. 

W przerwach między występami 

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

na najpiękniejszą kartkę zimową lub 

świąteczną oraz na najpiękniejszą 

choinkę. 

JODEK POTASU DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji do gmin 

trafiły tabletki jodku potasu, które w razie 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą 

przekazywane mieszkańcom. Jest to 

działanie wyłącznie prewencyjne. W 

obecnej chwili nie ma zagrożenia, a 

sytuacja jest na bieżąco monitorowana 

przez Państwową Agencję Atomistyki. 

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek 

jodku potasu jest standardową procedurą, 

związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

obywatelom. Nasza gmina również 

otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego 

tabletki ze stabilnym jodkiem potasu. W 

sytuacji awaryjnej po otrzymaniu polecenia 

od Wojewody, będą one dostarczone 

mieszkańcom poprzez gminne punkty 

dystrybucji. Punkty dystrybucji będą 

mogły realizować wyłącznie wydawanie 

tabletek jodku potasu dla osób pełnoletnich 

należących do grup uprawnionych do 

otrzymania leku (informacja poniżej) oraz 

dla rodziców / opiekunów w celu podania 

leku osobom niepełnoletnim. 

Z informacji, które otrzymujemy z 

administracji rządowej, wynika, że ryzyko 

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest 

minimalne. Jednak należy się do niego 

wcześniej przygotować. 

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu 

jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje 

zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi 

skutkami katastrofy radiacyjnej w 

przyszłości, a może doprowadzić do wielu 

szkodliwych dla zdrowia konsekwencji. 

Nie ma potrzeby i nie powinno się 

przyjmować jodku potasu na własną rękę i 

bez wskazań medycznych. Powinien być 

przyjmowany zgodnie ze wskazaniami 

medycznymi, ponieważ jest to lek, który 

może wchodzić w interakcje z innymi 

produktami leczniczymi, a także 

wywoływać działania niepożądane. Każdy, 

kto ma wątpliwości w tym zakresie 

powinien skontaktować się z lekarzem 

pierwszego kontaktu. 

Stosowanie jodku potasu jest wskazane w 

przypadku katastrof nuklearnych, podczas 

których nastąpiło uwolnienie 

radioaktywnych izotopów jodu. Ma na celu 

zapobiegać wychwytywaniu 

radioaktywnego jodu przez tarczycę. 

Tabletki z jodkiem potasu mogą być 

przyjęte wyłącznie po wyraźnym wezwaniu 

przez służby. Zaleca się jak najszybsze 

przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin 

od momentu wystawienia na działanie 

promieniowania. Wystarcza jednorazowe 

podanie zalecanej dawki. Zgodnie z 

rekomendacją Ministra Zdrowia preparat 

jodowy otrzymują wszystkie osoby do 60 

roku życia! 

Wykaz grup wiekowych objętych 

profilaktyką wraz ze sposobem 



podawania i informacją o preparatach 

jodowych: 

 Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca 

życia – jednorazowo ¼ tabletki (12,5 

mg jodu). Tabletkę należy całkowicie 

rozkruszyć, dodać do podawanego 

pokarmu i podać dziecku; 

 Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat – 

jednorazowo ½ tabletki (25 mg jodu). 

Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, 

dodać do podawanego pokarmu i podać 

dziecku; 

 Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – 

jednorazowo 1 tabletka (50 mg jodu). 

Tabletkę należy połknąć i popić 

wodą lub innym chłodnym napojem. 

Tabletkę można pokruszyć i dodać do 

chłodnego napoju; 

 Dorośli i dzieci powyżej 12 lat – 

jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). 

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub 

innym chłodnym napojem; 

 Kobiety w ciąży i karmiące piersią 

(każdy wiek) – jednorazowo 2 tabletki (100 

mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić 

wodą lub innym chłodnym napojem. 

 

 

********* 

 

14.11.2022 r. odszedł 

Mieczysław Kamiński 

Radny miejski wielu kadencji, były 

burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej w latach 

1990 - 1994 oraz 1998 - 2002. Ten 

zasłużony dla swojej gminy oraz ziemi 

kłodzkiej samorządowiec 30 października 

br. został wyróżniony godnością 

honorowego obywatela Bystrzycy 

Kłodzkiej.  

 

                            ***** 

BEZPŁATNE DORADZTWO 

DLA OSÓB 

NIEPELNOSPRAWNYCH 

MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

Informujemy, że od końca września 

jest czynny PUNKT WSPARCIA I 

DORADZTWA dla osób 

niepełnosprawnych oraz ich rodzin.  Punkt 

działa w Domku Tkaczy w każdy czwartek 

od godziny 10.00 do 11.00.   

Osoby niepełnosprawne oraz ich 

opiekunowie mają możliwość pozyskania 

wiedzy i informacji dotyczących przede 

wszystkim wsparcia i pomocy ze środków 

PFRON oraz pomocy w pozyskiwaniu 

świadczeń dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne  w wieku 



aktywności zawodowej uzyskają wiedzę z 

zakresu zatrudniania na otwartym i 

chronionym rynku pracy. Rodzaje i formy 

wsparcia osób niepełnosprawnych, których 

realizacją zajmuję się podmioty publiczne 

jak też organizacje pozarządowe i fundacje 

wymagają dużej umiejętności w poruszaniu 

się po tych obszarach wsparcia i pomocy. 

Prawa i uprawnienie osób 

niepełnosprawnych w Polsce regulowane są 

Konstytucją, ustawami, rozporządzeniami i 

innymi aktami prawny mi, których w 

obiegu prawnym jest około 40. 

Dużym problemem osób  

niepełnosprawnych jest dostęp do tej 

wiedzy jak też rozproszenie działań 

różnych instytucji jak też mała 

samoorganizacja środowiska osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wiele 

działań w obszarze rehabilitacji społecznej 

i zawodowej podejmowanych jest przez 

organizacje pozarządowe skupiające osoby 

niepełnosprawne, opiekunów tych osób 

oraz ludzi dobrej woli.  

Na Państwa pytania udzielać będzie 

odpowiedzi doradca osób 

niepełnosprawnych, wieloletni dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

członek wielu organizacji pozarządowych 

działających w obszarze osób 

niepełnosprawnych, twórca warsztatów 

terapii zajęciowych oraz środowiskowych 

domów samopomocy.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


