
 

 

 



ROZMOWA Z ANNĄ KRONENBERGER 

KIEROWNICZKĄ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

MIĘDZYLESIU 

Z inicjatywy kierowanego przez Panią Ośrodka Pomocy Społecznej Rada 

Miejska w Międzylesiu podjęła na lutowej sesji uchwałę umożliwiającą podniesienie 

kryterium dochodowego. Z jakich powodów podjęcie takiej uchwały było niezbędne ? 

 

W związku z trudną sytuacją życiową i dochodową osób i rodzin korzystających ze 

wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie kryterium dochodowego do 150% 

kryterium dochodowego obowiązującego zgodnie z art.8 ust.1 pomocy społecznej ułatwi oraz 

usprawni działalność zapobiegającą się rozszerzaniu ubóstwa, a także umożliwi osobom i 

rodzinom wielodzietnym oraz niepełnym zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych w 

zakresie dożywiania dzieci, udzielenia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności. 

 

Uchwała nasza ma związek z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z grudnia 

ubiegłego roku. Proszę przybliżyć czytelnikom „Informatora” zasady współzależności 

między tymi dwoma aktami prawnymi 

 

Uchwała Rady Ministrów nr 221 dotyczy ustanowienie wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

na lata 2014-2020”. Zgodnie z tym programem gmina może udzielać wsparcia w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium 

dochodowe w wysokości do 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę 

stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Ponieważ 

poprzedni program na lata 2006-2013 zawierał punkt o podniesieniu kryterium, a bieżący 

takiego zapisu nie posiada, trzeba było podjąć uchwałę, aby dzieci, które były dożywiane do 

końca grudnia nadal mogły korzystać z tej formy wsparcia. 

 

Program współfinansowania gmin w zakresie dożywiania, czyli wspomniana już 

wyżej uchwała nr 221 Rady Ministrów, stawia sobie za cel ograniczenie niedożywienia 

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Jaką ilość mieszkańców naszej gminy 

obejmie ? 

 

Do końca grudnia ubiegłego roku pomocą w formie dożywiania i świadczenia 

finansowego na zakup posiłku lub żywności objęliśmy 293 osoby, w tym 129 dzieci miało 

opłacane obiady w szkołach na terenie gminy, jak i poza gminą. Dzięki temu, że została 

podjęta uchwała Rady Miejskiej podnosząca kryterium dochodowe wszystkie te dzieci nadal 

mają opłacane posiłki. 

  

Kto szczególnie może liczyć na udzielenie wsparcia wynikającego z programu ? 

 

Osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej i dochodowej, czyli te których 

dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą  o pomocy 

społecznej (na dzień dzisiejszy jest to 542,-zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456,- zł na 

osobę w rodzinie). 

 



Kto będzie koordynatorem programu na naszym terenie ? 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu. Ponieważ pomoc ta przyznawana jest na 

podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika OPS po przeprowadzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego osoby wymagające tej formy wsparcia zgłaszają się do 

pracowników socjalnych ze swoich terenów, którzy po rozeznaniu sytuacji rodziny wnioskują 

o przyznanie pomocy w formie dożywiania. I jeśli rodzina się kwalifikuje, to po wydaniu 

pozytywnej decyzji, o tym  fakcie  powiadamiane są szkoły i stołówki. 

 

W jaki sposób program będzie finansowany? 

 

Na rok bieżący mamy przyznaną kwotę dofinansowania programu od Wojewody 

Dolnośląskiego w kwocie 70 tys. zł. Drugie tyle mamy zabezpieczone w formie dotacji na 

zadania własne od Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. 

  

Czy na dzień dzisiejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu realizuje inne 

programy, poza ustawowymi obowiązkami ? 

 

Obecnie jesteśmy na etapie aplikowania o środki z Unii Europejskiej z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodam, że z takich środków korzystaliśmy już trzy razy, a 

programy realizowane w ramach tych środków przyniosły wiele korzyści dla uczestników 

projektów. Jeśli uda nam się i w tym roku, a jesteśmy na dobrej drodze, to 12 osób 

bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka będzie miało szansę 

skorzystać z ciekawych szkoleń, warsztatów, które pomagają uwierzyć w siebie i swoje 

możliwości oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

  

Na koniec może kilka słów od siebie… 

 

Dziękuję życzliwym ludziom, którzy pomimo trudnych realiów, w jakich znajduje się 

obecnie pomoc społeczna, mają dla nas – pracowników Ośrodka - ciepłe słowo i potrafią 

zrozumieć, że nie zawsze można pomóc wszystkim i we wszystkim, choćby się bardzo chciało. 

Dziękuje moim współpracownikom, którzy są i dobrze wykonują swoją pracę, którzy potrafią 

odnaleźć się w każdej trudnej sytuacji, a takich mamy bardzo wiele. Dziękuję też władzom 

gminnym, za dobrą współpracę. I na koniec proszę o zrozumienie dla nas - te osoby, które 

czasami są w trudnej sytuacji dochodowej, a  nie mogą skorzystać ze wsparcia finansowego 

tutejszego Ośrodka, gdyż jesteśmy ograniczeni przepisami wielu ustaw, ale zawsze służymy 

radą, wysłuchaniem, rozmową. 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 



KONFERENCJA   

O PRZYSZŁOŚCI  WSI   

DO 2020 ROKU 

WROCŁAW 6 -7 MARCA 2014 r. 
 

Kierunki i mechanizmy rozwoju 

obszarów wiejskich w Europie w nowej 

perspektywie unijnej 2014-2020 - to główny 

temat międzynarodowej konferencji "European 

Rural Visions 2020 - kryzysy, przemiany, 

szanse", która odbyła się we Wrocławiu, w 

Ponadregionalnym Rolniczym Centrum 

Konferencyjnym w Pawłowicach, w dniach 6 -

7 marca br.  

Głównym celem spotkania była 

odpowiedź na pytanie, jak zapewnić 

równoważony rozwój obszarów wiejskich w 

Europie w dobie bardzo szybkich zmian. 

Spotkanie mało charakter forum wymiany 

poglądów ekspertów i praktyków na temat 

zmian klimatycznych i demograficznych, 

gospodarowania przestrzenią i gospodarką 

wiejską.W spotkaniu udział wzięli specjaliści 

związani z obszarami wiejskimi z Polski, 

Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. 

Organizatorami konferencji byli: Europejskie 

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

i Odnowy Wsi ARGE, Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego, Samorząd 

Województwa Opolskiego, wojewoda opolski i 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.  

 Gmina Międzylesie reprezentowana 

była przez burmistrza Tomasza Korczaka, oraz 

koordynatora odnowy wsi Wiesławę Szyrszeń. 

BUDOWA  DOLNOŚLĄSKIEJ  

SIECI SZEROKOPASMOWEJ 

  Trwają prace przy położeniu 

kolejnych przewodów światłowodowych 

biegnących wzdłuż torów kolejowych  z 

Wrocławia i kończących się na 

Międzylesiu. Inwestycja związana jest z 

projektem "Budowa Dolnośląskiej Sieci 

Szerokopasmowej".

Szczegółowe informacje dotyczące 

projektu zawarte są na stronie Urzędu 

Marszałkowskiego. Dla zainteresowanych 

link: www.umwd.dolnyslask.pl/dss  

NASTĘPNY ODCINEK 

KOLEKTORA  

DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
W dniu 19.02.2014r. zostały 

rozpoczęte prace przy wykonaniu  

kanalizacji łączącej stację paliw PKN 

Orlen w Międzylesiu z kolektorem 

głównym przy ul. Lipowej. Dzięki temu 

następny obiekt zostanie podłączony do 

oczyszczalni ścieków. Całość zadania 

polega na położeniu jednego kilometra rur 

kanalizacyjnych o średnicy 200 mm. 

Roboty wykonuje jako podwykonawca 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w 

Międzylesiu. 

 

 

http://szukaj.edulandia.pl/szukaj/1,25/,,uniwersytet,Studia-I-stopnia,
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/0,0.html


FINAŁ POMYSŁU NA BUDOWĘ 

FARMY WIATROWEJ - 

CZECHY 

 

Informujemy, że Ministerstwo 

Środowiska Republiki Czeskiej zakończyło 

procedurę oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

farmy wiatrowej w miejscowości Lichkov i 

Mladkov, bez wydania decyzji końcowej. 

Powodem takiej właśnie decyzji jest 

wycofanie się inwestora z realizacji zadania 

pismem z dnia 22.10.2013 r., z uwagi 

negatywną ocenę eksperta zewnętrznego, która 

skutkowałaby podobnym stanowiskiem 

wydanym przez Ministerstwo Środowiska 

Republiki Czeskiej. 

Z uwagi na konieczność przedłożenia 

przez stronę czeską dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących zakończenia postępowania, nie 

było możliwe wcześniejsze poinformowanie 

społeczeństwa oraz zainteresowanych stron 

uczestniczących w postępowaniu 

transgranicznym, o zakończeniu wspomnianej 

procedury. Dokumentacja w sprawie dostępna 

jest do wglądu w siedzibie RDOŚ we 

Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1. 

NOWA TECHNOLOGIA  

W MIĘDZYLESIU 

28. lutego br. firma NRT Polska spółka z 

o.o. ul. Wojska Polskiego 15, Międzylesie, 

nabyła od gminy Międzylesie, działki 

niezabudowane nr: 190/5 i 190/6 o ogólnej 

pow. 1,1628 ha, obręb Międzylesie. Jak 

wspominaliśmy w poprzednim numerze 

Informatora, właściciel nieruchomości 

dysponuje niezbędną dokumentacją 

obejmującą również sprawy dotyczące 

środowiska.   

Na wskazanym terenie powstanie zakład 

przerabiający butelki PET, z zachowaniem 

wszelkich wymogów w zakresie ochrony 

środowiska . Jest to innowacyjna, na skalę 

światową, technologia chemiczna 

depolimeryzacji odpadowego 

politereftalanu etylenu, będącej 

przedmiotem wynalazku i opisanej w 

patentach czeskim oraz europejskim, 

dzięki której powstaną nowe innowacyjne 

produkty, które swoimi cechami 

jakościowymi i funkcjonalnościami 

użytkowymi, będą  w znaczący sposób 

odróżniać się od produktów obecnie 

dostępnych na rynku światowym. 

Technologia wyklucza stosowanie 

cieplnego unieszkodliwiania odpadów 

poprzez spalanie ich w procesie utylizacji. 

Projekt stanowi kompleksową odpowiedź 

w zakresie wypełnienia luki rynkowej, jaka 

istnieje w obszarze wykorzystania 

odpadowego materiały PET i 

poszukiwania z jednej strony - 

optymalnego procesu otrzymywania 

surowców do produkcji nowych PET, a z 

drugiej strony – sposobów utylizacji 

rosnących masowo ilości odpadów PET – 

trudno biodegradowalnych. Docelowo 

zakład będzie zatrudniał ok 40 osób. 

 

 

 



ODKRYWKOWA 

EKSPLOATACJA ZŁOŻA 

PIASKOWCA 

„DŁUGOPOLE GÓRNE” 

Właściciel firmy GLOBGRANIT II z 

Piławy Dolnej, jest właścicielem 

nieruchomości położonych  w Długopolu 

Górnym, o łącznej pow. 31,13 ha. w granicach 

których występuje udokumentowane złoże 

piaskowca „Długopole Górne N”. 

Projektowana eksploatacja ma na celu 

pozyskiwanie surowca blocznego, co eliminuje 

prowadzenie robót strzałowych. Eksploatacja 

ma być prowadzona wyrobiskiem wgłębnym, 

piętrami w ramach jednego ciągu 

wydobywczego. Metoda pozyskania 

blokowego polegać będzie na nawiercaniu 

otworów w skale i następnie późniejszym 

wypełnianiu otworów materiałem 

pęczniejącym. Odspojone bloki odciągane 

będą za pomocą spycharki lub ładowarki. 

Prace trwać będą między godz. 6.00 a 22.00. 

Przyjmuje się maksymalne zatrudnienie w 

zakładzie na poziomie 12 osób. 

Powierzchnia obszaru złoża wynosi 19.998 

m2; zasoby piaskowca ok. 1.160,40 tys. ton. 

Plan maksymalnego. rocznego wydobycia - ok. 

100.000 m3. Złoże zlokalizowane jest na 

wyskości 450 m n.p.m., najbliższe 

zabudowania w odległości ok. 300 m. Planuje 

się prowadzenie wydobycia na pow. ok. 2 ha. 

co stanowi 6,5% ogólnej powierzchni działek. 

W chwili obecnej przed  Marszałkiem 

Województwa Dolnośląskiego toczy się 

postępowanie w przedmiocie wydania koncesji 

na wydobywanie kopaliny ze złoża piaskowca. 

WOŁOWINA  SUDECKA  -  

SKUP  I  KONTRAKTACJA 

W dniu 12 marca 2014 r. w siedzibie 

OSP Międzylesie odbyło się spotkanie 

producentów bydła z terenu naszej Gminy z 

przedstawicielami Zakładu Przemysłu 

Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. z Jarocina w 

województwie wielkopolskim, z inicjatywy 

Radnego Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego Pana Zbigniewa Strzygła. 

Celem spotkania była propozycja 

nawiązania współpracy przy skupie i 

kontraktacji bydła rzeźnego z naszego terenu, 

oraz promocja na terenie kraju ,,wołowiny 

sudeckiej". Omówione zostały wstępne zasady 

dotyczące realizacji powyższego 

przedsięwzięcia.  

Przedstawione zostały możliwości 

zarówno sprzedaży bydła, jak również jego 

hodowli w celu dalszej odsprzedaży. 

Spotkanie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem ze strony rolników naszej 

gminy – producentów bydła.  

 

CO W PRZYCHODNI                                  

W MIĘDZYLESIU??? 

W budynku przy ul. Powstańców Śląskich  

trwają intensywne pracy remontowe na 

pierwszym piętrze. Przygotowywane jest 

mieszkanie dla lekarza, który wzmocni 

etatowo Praktykę Rodzinną działającą na 

terenie Naszej Gminy.  

FINAŁ KONKURSU "SOŁTYS 

ROKU 2013" 

11 marca obchodziliśmy Dzień 

Sołtysa – gospodarza i opiekuna wsi. Z tej 

okazji w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego odbyła się 

uroczystość podsumowująca tegoroczną 

edycję Konkursu SOŁTYS ROKU 2013. 

Podczas spotkania, na które zostali 

zaproszeni wszyscy nominowani, 

wicewojewoda - Ewa Makowska  

przekazała sołtysom gratulacje i życzenia, 

wręczyła listy gratulacyjne oraz odznaki i 

statuetki.  Konkurs Sołtys Roku 

organizowany jest przez Wojewodę 

Dolnośląskiego już czwarty rok. Ideą 



konkursu jest promowanie i wyróżnienie 

najbardziej aktywnych sołtysów, którzy 

pracują na rzecz społeczności lokalnej. 

Pierwszy etap konkursu to nominacje, 

których dokonują wójtowie, 

burmistrzowie.  

W tym roku wpłynęły do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

sumie 73 kandydatury z 44 gmin.   

 

Wśród nominowanych do tytułu Sołtys 

Roku 2013 znalazło się 38 kobiet i 35 

mężczyzn. Kolejny etap to obrady 

Kapituły, która dokonuje wyboru 10 

finalistów, z których ostatecznie wybiera 

trójkę laureatów.   

Laureatami tegorocznego konkursu 

zostały Panie: Marta Brogowska, wieś 

Stary Wielisław; Anna Schindler, wieś 

Zębice, oraz Anna Michalska, wieś  

Dębniki.  Z wielką przyjemnością 

informujemy, że w gronie 

nominowanych znaleźli się sołtysi z 

naszej gminy tj.  Wiesława Łysiak                   

(kolejny już raz) sołtys wsi Goworów 

oraz Janusz Bańkowski sołtys wsi 

Smreczyna, którzy z rąk wicewojewody 

otrzymali podziękowanie za pracę na 

rzecz społeczności lokalnych. 

Gratulujemy !!! 

GALA FUNDUSZU 

LOKALNEGO MASYWU 

ŚNIEŻNIKA 

SPOŁECZNIK ROKU 2013 
 

200 osób, mnóstwo niespodzianek, sporo 

nagród, trzy torty, strefa Happy, trzech 

wielkich zwycięzców oraz łzy wzruszenia! 

W takim klimacie przebiegała gala 

organizowana w dniu Walentynek. To 

dopiero trzecia edycja, a z roku na rok jest 

co raz więcej emocji, wyzwań i ludzi, 

którzy chcą się zaangażować oraz pojawić 

na tak wielkim wydarzeniu.  

W tym roku Społecznikiem 2013 został 

Jerzy Błażejewski, Firmą 

Zaangażowaną Społecznie Centrum 

Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu 

Śląskim, a Darczyńcą Roku 2013 Beata i 

Tomasz Grzesiakowie.  

 
Pozostali nominowani to:  

Społecznik Roku: Małgorzata Bielak, 

Bolesław Bomba, Robert Duma, Piotr 

Dudziak, Sławomir Kajdas, Katarzyna 

Grzelak Janusz i Jerzy Kobryniowie, 

Barbara Korczyńska, Jak Krawczyk, Ewa 

Tarczewska, Władysław Węglarz. 

Firma zaangażowana Społecznie: 
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, 

Nadleśnictwo Międzylesie  

Podczas wieczoru wyróżniono także 

burmistrzów  Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka 

Zdroju, Międzylesia i Stronia, którzy 

otrzymali piękne taborety wykonane 

metodą decoupage. 

Wyjątkowych Darczyńców: aktorkę Annę 

Milewską za długoletnią współpracę, 

Danutę i Ludwika Bernackich, Mirosławę 

Stryjską oraz Andrzeja Jóźwiaka.   

 

Składamy panu Jerzemu najserdeczniejsze 

gratulacje. Życzymy dużo zdrowia, siły i 

niegasnącej radości i zadowolenia 



płynącego z działalności społecznej na 

rzecz sportu.Pan Jerzy Błażejewski – 

społeczny Prezes MLKS SUDETY, to 

człowiek bardzo mocno zaangażowany w 

działalność sportową na terenie Gminy 

Międzylesie.  Swoją postawą  propaguje 

sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Zajmuje się takimi sekcjami sportowymi, 

jak: tenis stołowy  (2 drużyny), piłka nożna 

(2 drużyny - seniorzy A klasa, drużyny  

terenowe juniorów),  sporty siłowe. 

Organizuje różnorodne turnieje  piłkarskie: 

O Puchar Burmistrza, O Puchar Dziekana, 

O  Puchar  Krzysztofa;  „Szóstki” i 

„Maluchy”. Z inicjatywy Pana Jerzego 

organizowane są  także turnieje  dla całych 

rodzin, jak np.: „Mama ,tata i dziecko”; 

masowe biegi –„Polska Biega”; „Moja 

dwunastka” ;  „Policz się z cukrzycą” oraz 

turniej rowerowy „Korona Międzylesia”. 

Jest on  także inicjatorem organizowanych 

w Międzylesiu Mistrzostwa Dolnego 

Śląska w wyciskaniu sztangi  leżąc. W 

Międzylesiu  odbyły się też Mistrzostwa 

Polski w tej dyscyplinie.  Pan Jerzy 

prowadzi działania na rzecz pozyskiwania 

sponsorów. Jest czynnym organizatorem w 

dziedzinie sportu,  pisze  szereg  

projektów  na realizację różnorodnych 

turniejów  i  zawodów sportowych. Z 

pozyskanych przez niego funduszy 

zakupiono stoły do tenisa, stroje sportowe. 

Swój czas poświęca  na działalność Klubu 

i promowanie działań sportowych, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Znając doskonale środowisko i warunki 

życia mieszkańców potrafi wszystkich 

zmobilizować i zachęcić do działań 

sportowych  i promocji zdrowego trybu 

życia (zwłaszcza z rodzin 

dysfunkcyjnych). Prężnie uczestniczy w 

różnych działaniach szkoły propagujących 

sport, w tym także w szkolnych 

rozgrywkach sportowych.   

 Pan Jerzy pełnił funkcje Burmistrza 

w latach 1990-1994 oraz przez 16 lat był 

Radnym Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Przez okres trzech  kadencji pełnił funkcję 

Zastępcy  Przewodniczącego Rady 

Miejskiej.  Wielki orędownik uprawiania 

sportu. Swoim zaangażowaniem pobudza 

społeczeństwo do udziału w imprezach 

sportowych na terenie gminy. Pozyskuje 

fundusze na działalność klubu. Wykazuje 

wiele inicjatywy w organizowanie 

masowych imprez sportowych. Swoim 

bezinteresownym działaniem mobilizuje 

do uzyskiwania jak najlepszych wyników 

sportowych i organizacyjnych oraz do 

promowania zdrowego stylu życia.  Jest 

pomysłodawcą i organizatorem 

szczególnie wartościowych oddolnych 

działań, akcji i inicjatyw społecznych. 

 Podejmowane przez niego działania 

znajdują aprobatę nie tylko członków 

Klubu, ale i  mieszkańców Gminy 

Międzylesie. Przynoszą wymierne, 

konkretne efekty odczuwalne wszędzie 

tam, gdzie zaznacza swoją obecność. 

Poprzez swoją działalność  sportową 

przyczynia się do promowania 

pozytywnego wizerunku Gminy 

Międzylesie w kraju i za granicą. 
 

CO SŁYCHAĆ W 

OCHOTNICZYCH STRAŻACH 

POŻARNYCH. 

 

   Zakończyła się kampania zebrań 

sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych z terenu Gminy Międzylesie. W 

spotkaniach uczestniczyli poza strażakami  

przedstawiciele Gminy, Rady Miejskiej, 

Związku OSP RP  oraz Państwowej Straży 

Pożarnej z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

w Bystrzycy Kłodzkiej. Strażacy dokonali 



oceny realizacji zadań za 2013 r.  oraz przyjęli 

plan  działań na 2014 r. 

  Omawiano stan gotowości bojowej Jednostek 

Operacyjno - Technicznych, potrzeby 

remontowe obiektów i sprzętu. Stan i potrzeby 

w zakresie szkolenia strażaków. Dokonano 

analizy działań ratowniczych , które 

przedstawiają się następująco na terenie 

gminy: 

1. Razem  w 2013 r. strażacy  odnotowali  156 

wyjazdów : 

  w tym : 

- OSP Międzylesie – 59. 

- OSP Domaszków – 64. 

- OSP Goworów   - 8. 

- OSP Długopole G. – 24. 

- OSP Roztoki     - 1. 

  Główne koszty utrzymania gotowości 

bojowej w OSP pokrywane są z budżetu 

Gminy. Jak wynika ze sprawozdań 

finansowych strażacy z OSP Międzylesie i 

Domaszków, otrzymali  też wsparcie z 

Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego  

za pośrednictwem Państwowej Straży 

Pożarnej, głównie na zakup nowego sprzętu 

ratowniczego. Pisząc projekty, korzystali  z 

Programu Aktywizacji  Obszarów Wiejskich  

oraz z Gminnego Funduszu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dzięki bardzo dobrej współpracy z sołtysami i 

radami sołeckimi, część środków pozyskali z 

funduszy sołeckich. Znaczny udział w 

budżecie straży stanowiły środki finansowe 

pozyskane od darczyńców, sponsorów  oraz 

uzyskane z podatków w postaci 1% za 

pośrednictwem Związku OSP RP. Wszystkim 

wpierającym  Ochotnicze Straże Pożarne 

serdecznie dziękujemy. 

ZEBRANIE  U  STRAŻAKÓW 

2 marca 2014 r. w świetlicy w 

 Długopolu Górnym, odbyło się zebranie 

sprawozdawcze OSP- Długopole Górne. 

Prezes  Andrzej Bień prowadząc zebranie, 

po odczytaniu porządku poprosił o 

przegłosowanie, po czym sprawozdanie 

kontynuował zastępca naczelnika 

Bronisław Kwolik przedstawiając 

wykonane przez strażaków prace i wyjazdy 

wozem strażackim z rocznego okresu 

działalności.  Skarbnik Kazimierz Judka 

odczytał rozliczenie finansowe, a całość 

 zaprotokołował Mirosław Słowiński. 

 

 

Prezes Bień poprosił o zabranie 

głosu przybyłych na zebranie  burmistrza 

Tomasza Korczaka, Zdzisława 

Krutkiewicza, Artura Mendla i radną 

Krystynę Dragan. Dziękując strażakom za 

ich działalność – burmistrz, prezes i 

Komendant Gminny OSP zachęcali  do 

organizowania spotkań z młodymi 

długopolanami, mając w swych planach  

utworzenie młodej drużyny ochotniczej 

straży pożarnej. 

 



ZABAWA KARNAWAŁOWO -

WALENTYNKOWA  

W DŁUGOPOLU GÓRNYM 

 

 

8. lutego br. sołtys i rada sołecka wsi 

Długopole Górne zorganizowała zabawę 

karnawałowo- walentynkową w świetlicy 

wiejskiej. Zabawa z muzyką lat 70-80 tych, w 

strojach z tamtych lat. Frekwencja dopisała, bo 

ok. 60 osób w różnym wieku,  i to nie tylko z 

Długopola Górnego, ale i z Domaszkowa, 

Roztok, Międzylesia i Wilkanowa. Nie 

zabrakło ciasteczek-serduszek z dedykacjami. 

Najwięcej podarunków zebrała pani z 

Międzylesia – aż 13! Wybrano oczywiście 

Parę Zabawy, wyróżniająca się strojem, na 

którą głosowali uczestnicy. 

Zabawa przednia, godna powtórzenia 

 

DZIEŃ  KOBIET   

W  ROZTOKACH 

Dziękujemy serdecznie uczestniczkom bardzo 

udanego w tym roku Dnia Kobiet w 

Roztokach. Dzięki wyśmienitemu towarzystwu 

zabawa była na 102. Szkoda że nie wszyscy 

mogli przybyć. Na wysokości zadania stanęli 

organizatorzy, czyli brzydsza część 

społeczności.. 

Wszystkim przybyłym serdecznie 

dziękujemy! 

DZIEŃ KOBIET  

W DŁUGOPOLU GÓRNYM 

 

 

 

8 Marca w świetlicy Długopole Górne 

około godziny 17-ej na Panie czekał słodki 

poczęstunek z lampką szampana 

przygotowany przez męską część rady 

sołeckiej. O dobrą i miłą  atmosferę 

 wieczoru Panowie dbali, nie odstępując od 

roli,, dżentelmena w fartuszku'' w całym 

tego słowa znaczeniu .Dodatkiem do 

radości każdej z Pań ,okazał się kolorowy 

bukiecik przygotowany przez młodzież na 

warsztatach w czasie ferii zimowych. 

Panie również nie pozostały dłużne i 

sprawiły  niespodziankę Panom - mały 

prezencik - dziękując za wieczór i pamięć 

okazaną. 

 

KOBIETY KOBIETOM 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku w 

Goworowie to kobiety dla kobiet 

zorganizowały uroczyste spotkanie. Panie z 

Rady Sołeckiej i Akademii Ruchu 

przygotowały  pokaz multimedialny na temat 

aranżacji wiejskich ogrodów kwiatowych i 

ogrodów ziołowych.   

Ogłoszono konkurs fotograficzny dla 

mieszkańców Goworowa. Każdy chętny może 



zgłosić do konkursu 5 zdjęć wykonanych w 

swoim ogrodzie. 

 

 

Konkurs będzie trwał do końca 

września a rozstrzygnięcie odbędzie się w 

październiku. Nagrodami będą cebulki 

kwiatowe i koszulki, natomiast ze zgłoszonych  

zdjęć  będzie utworzony album ,,Ogrody w 

Goworowie”.   

Również w czasie spotkania 

zaprojektowano wiejski ogródek ziołowy, 

który powstanie na skwerku w dolnej części 

Goworowa, opiekunem ogródka zgodziła się 

zostać pani Elżbieta Płaskonka. O ziołach 

rosnących na naszych łąkach i ich 

zastosowaniu opowiadała Beata Lech z 

Długopola Górnego, jednocześnie częstując  

gości pyszną herbatą ziołową.  

Tradycyjnie na spotkanie z tej okazji 

przybyli strażacy, galowo ubrani, z życzeniami 

i słodyczami dla każdej z pań.  Konsultantki 

firmy kosmetycznej MERY KAY wykonały 

każdej uczestniczce spotkania  zabieg 

pielęgnacyjny dłoni. 

 

 

Wszyscy dobrze się bawili śpiewając przy 

gitarowym akompaniamencie  mężczyzn  z 

zespołu ,,Oset”.  

DZIEŃ KOBIET  

W MIĘDZYLESIU 

 

W sobotnie popołudnie 8 marca w sali 

MGOK panie i nieliczni panowie świętowali z 

okazji Dnia Kobiet. O strawę dla ducha zadbał 

zespół „Międzylesianie”. Członkowie zespołu 

w uroczych strojach z  lat 70-tych uraczyli 

zebranych koncertem znanych biesiadnych 

piosenek, a pani Marysia w przerwach 

opowiadała dowcipy. Burmistrz Tomasz 

Korczak złożył świętującym  kobietom 

najserdeczniejsze życzenia i wręczył  

przepiękną wiązankę tulipanów na ręce pani 

Małgosi  Bojanowskiej. 

 

  

Każda z przybyłych pań otrzymała w 

prezencie nasionka niezapominajek przekazane 

przez eurodeputowaną Lidię Geringer de 

Oedenberg .    

Kolejną  niespodzianką były  bezpłatne 

zabiegi „Satynowe dłonie”, które 

przeprowadzały konsultantki  kosmetyczne  

Pracujące i świętujące panie z MGOK 

zapewniły słodką  kawiarenkę z przepysznymi 

ciastami domowego wypieku. Niezawodny pan 

Krzysiu zadbał o foto relację z imprezy.  

   Wszystkim  przybyłym 



dziękujemy za udział w uroczystych 

obchodach Dnia Kobiet 2014. 

*** 

Naczelnik Urzędu 

Skarbowego 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

informuje P.T. podatników,  

że w dniu 3 kwietnia 2014 r.  

o godz. 10.00 do godz. 13.00  

w siedzibie Urzędu Miasta  

i Gminy w Międzylesiu 

pracownicy Urzędu 

Skarbowego w Bystrzycy 

Kłodzkiej będą przyjmować 

zeznania podatkowe za 2013r. 

 

(Wejście bocznego budynku 

Urzędu  od strony Kościoła - 

Punkt Informacji 

Turystycznej ) 

*** 

ZAPRASZAMY NA XVII 

SPOTKANIE TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH ZIEMI 

KŁODZKIEJ 

W DNIU 05.04.2014 R. 

W KŁODZKIM CENTRUM 

KULTURY 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY! 

W „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 

(tam, gdzie PZU), 

w każdy wtorek o godzinie 18.00 

odbywają się spotkania Grupy 

Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom 

z problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

*** 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku 

Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 

(tam, gdzie PZU), pan Zbigniew 

Chrapczyński przyjmuje w punkcie 

konsultacyjnym potrzebujące 

pomocy osoby uzależnione, a także 

członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych. 

DNI PRZYJĘĆ W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

17.03.2014 *  07.04.2014 * 

28.04.2014 



POMOC BEZPŁATNA ! 

*** 

NACZELNIK URZĘDU 

SKARBOWEGO W 

BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

INFORMUJE 

W  związku z kolejną akcją rozliczenia 

rocznego podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 

prowadzoną przez urzędy skarbowe w 

okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 

2014r.,  

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Bystrzycy Kłodzkiej informuje P. T. 

Podatników: 

I. Zeznanie może Pani / Pan złożyć 

wcześniej, nie czekając do 30 kwietnia 

2014 roku. Wpłata należnego podatku nie 

musi nastąpić równocześnie ze złożonym 

zeznaniem, ale najpóźniej do upływu 

terminu złożenia zeznania. 

Chcąc uniknąć kolejki w Urzędzie 

Skarbowym zeznanie podatkowe można 

przesłać: 

- pocztą na adres: Urząd Skarbowy, ul. 

Mickiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

- w formie elektronicznej przez portal: 

www.e-deklaracje.gov.pl 

 

Wynikający z zeznania należny podatek 

należy wpłacić na konto: 

NBP o/o we Wrocławiu, nr 95 1010 1674 

0023 7822 2300 0000 

(na dowodzie wpłaty należy podać tytuł 

wpłaty oraz właściwy identyfikator 

podatkowy  -  PESEL lub NIP). 

 II. Druki zeznań podatkowych można 

otrzymać : 

- w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” 

Sala Obsługi Podatnika 

- w biurach podatkowych i rachunkowych 

- pobrać ze strony internetowej 

Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl 

Przyjmowanie zeznań i udzielanie 

informacji w sprawie rozliczenia rocznego: 

w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – 

Sala Obsługi Podatnika, informacja 

telefoniczna:74 8117 964;  74 8117 962; 

74 8117 981. 

Przed wypełnieniem zeznania należy 

dokładnie zapoznać się z objaśnieniami 

(dostępne w US). 

Odpowiedzialność za prawidłowe 

wypełnienie zeznania rocznego spoczywa 

na podatniku. 

 III. Formy zwrotu nadpłat 

wynikających z zeznań podatkowych za 

2013 r.: 

- przekazem pocztowym – nadpłata 

pomniejszana jest o koszty zwrotu 

- na rachunek bankowy – należy wskazać 

lub zaktualizować w zgłoszeniu ZAP-3 

(dot. osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej, objętych 

rejestrem PESEL) lub w zgłoszeniu 

CEIDG-1 (dot. osób prowadzących 

działalność gospodarczą) numer osobistego 

rachunku bankowego 

- w kasie banku – konieczne jest osobiste 

stawienie się w wyznaczonym przez Urząd 

miejscu i czasie do odbioru nadpłaty. 

 IV. W celu usprawnienia przyjmowania 

zeznań podatkowych :                   

 - sobota – 5 kwietnia 2014 r. będzie 

dniem pracującym i Urząd Skarbowy w 

Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w 

godzinach 9.00 – 13.00 

- w dniach 28 - 30 kwietnia 2014 r. 

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej 

będzie czynny w godzinach 7.30 – 18.00. 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego  

mgr Elżbieta Kustra 
 

http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.mf.gov.pl/


Z WYDARZEŃ   

W SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU  

W MIĘDZYLESIU 
 

Dnia 20 stycznia 2014 r. gośćmi 

przedszkola byli gimnazjaliści wraz z 

opiekunami. Zaoferowali przedszkolakom 

grupowe zabawy. 

W trzech grupach przedszkolnych, 

uczniowie gimnazjum nauczyli dzieci 

składać tulipana i łódkę z papieru, 

powspominali swoje zabawy z lat 

przedszkolnych oraz nauczyli 

nowoczesnego tańca „chocolate”, który 

stał się przebojem wśród wszystkich 

przedszkolaków.  

W dniach 21-24 stycznia 2014 r. 

wszystkie grupy przedszkolne mogły 

wyrazić w wierszu, tańcu i piosence jak 

bardzo kochają swoje babcie  

i dziadków. Występy dzieci wniosły w 

serca wiele radosnych emocji. 

 

 
WILCZKI 

 
DELFINKI 

 
PSZCZÓŁKI 

 
TYGRYSKI 

Dzień 24 stycznia 2014r. był 

bardzo ważnym dniem dla grupy 

„Tygryski”. Cały grudzień 2013 r. i 

połowa stycznia 2014 r., to czas prób i 

przygotowań do wystawionych w kościele 

p.w. Jana Pawła II – „JASEŁEK”.  

Bardzo dziękujemy wszystkim 

obecnym za przybycie oraz przekazane 

datki, które dzieci postanowiły 

przeznaczyć na uzupełnienie zabawek w 

grupie. Dziękujemy również Księdzu 

Janowi Tracz za umożliwienie 

wystawienia „Jasełek” w kościele. 

 

 
 



 
 

Jasełka zostały po raz kolejny 

wystawione w przedszkolu w dniu 30 

stycznia 2014r. dla  dzieci pozostałych 

grup przedszkolnych oraz zaproszonych 

klas pierwszych i klasy „0” z Zespołu 

Szkół w Międzylesiu.  

 
 

Przynajmniej raz w miesiącu 

przyjmujemy do przedszkola objazdowe 

teatrzyki z ciekawymi przedstawieniami. 

Dzieci mogą zaobserwować  pracę aktora i 

przez chwilę wcielić się w rolę 

odgrywanych postaci. W styczniu młodzi 

aktorzy z Krakowa wystawili dla dzieci 

znaną wszystkim bajkę  pt. „Królowa 

Śniegu”.  

Kolejnym ważnym wydarzeniem  

był dzień kiedy zorganizowano  

Konferencję rozpoczynającą działania 

związane z przystąpieniem przedszkola do 

Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących 

Zdrowie.  

Na konferencji, koordynatorki 

promocji zdrowia – Joanna Barwińska i 

Magdalena Skowron przybliżyły ideę  

przedszkola promującego zdrowie. 

Reprezentanci  każdej grupy przedszkolnej 

zaprezentowali się artystycznie oraz w 

intensywnej pracy twórczej. Byli to: 

Magdalena Cymborska, Zofia Kyś, Dawid 

Witek, Mateusz Worosz, Weronika Leki, 

Alicja Nowak, Zuzanna Płaskonka, Maja 

Lipa, Błażej Dudek, Martyna Filińska.  

Zaproszeni goście w pracy warsztatowej 

przedstawili swoje propozycje i oferty 

współpracy w zakresie działań 

prozdrowotnych.  

Dzieci przedszkolne już na sam 

początek działań prozdrowotnych 

otrzymały w podarunku dużo owoców, 

które ze smakiem zjadły oraz dużo soków i 

mleko. Za wszystko bardzo serdecznie 

dziękujemy  
 

 
 

 
Dnia 03 lutego 2014r. gościliśmy u 

nas księdza dziekana Jana Tracza z wizytą 

duszpasterską. Spotkaliśmy się na 

wspólnej modlitwie i kolędowaniu a ks. 

Jan opowiadał dzieciom historie biblijne.  



 
 

ODBYŁ SIĘ BAL KARNAWAŁOWY!!!  

Dnia 07 lutego 2014 r. w Miejsko 

Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu, w godzinach 

popołudniowych, odbył się BAL 

KARNAWAŁOWY dla dzieci, 

prowadzony przez wspaniałego wodzireja 

– klowna, cyrkowca. Dzieci bawiły się w 

rytm wspaniałej muzyki, a także miały 

okazję oglądać pokaz sztuczek cyrkowych. 

Wśród dzieci było bardzo dużo gości - 

rodzeństwa oraz dzieci niezapisane jeszcze 

do przedszkola.  

Wszystkie dzieci wspaniale  prezentowały 

się w swoich strojach karnawałowych. 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom 

uczestniczącym w balu za dostarczenie 

słodkiego  poczęstunku, pomoc w 

organizacji oraz za wspaniałą zabawę ze 

swoimi pociechami.  

  

W lutym w naszym przedszkolu 

odbył się także teatrzyk edukacyjny. 

Mieliśmy okazję gościć aktorów 

największego objazdowego Teatru Lalek 

"Pinokio" z Nowego Sącza z 

przedstawieniem pt. "Przygody Janka i złej 

czarownicy". Dzieci mogły uświadomić 

sobie, że należy być dobrym człowiekiem, 

bo dobro zawsze do nas wraca!  

  

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO 

PRZEDSZKOLA W MIĘDZYLESIU 

ORAZ RODZICÓW CHCĄCYCH 

ZAPISAĆ DZIECKO  

DO PRZEDSZKOLA W NOWYM 

ROKU SZKOLNYM  

2014-2015 

 

Harmonogram rekrutacji  

do Samorządowego Przedszkola  

w Międzylesiu na rok szkolny 2014/2015: 

 

Od 11 – 28 lutego 2014r. rodzice dzieci 

uczęszczających do naszej placówki, 

potwierdzają kontynuację uczęszczania 

dziecka do przedszkola w roku szkolnym 

2014 / 2015 na pobranej u nauczycielki 

grupy deklaracji. 
 

Od 01 – 30 marca 2014r. wydawane  

i przyjmowane będą wnioski o przyjęcie  

do przedszkola ( dotyczy tylko nowych 

dzieci).  
 

Dnia 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 14:00 

ogłoszenie wyników naboru.  

Listy dzieci przyjętych, wywieszone będą 

na tablicy informacyjnej dla rodziców w 

przedszkolu. 
 

Od 19 maja 2014r. do 13 czerwca 2014r. 

podpisywanie umów z przedszkolem. 

Niepodpisanie umowy we wskazanym 

terminie jest równoznaczne z rezygnacją z 

miejsca w przedszkolu. 
 

Przypominamy, że dzieci urodzone 

pomiędzy 01 stycznia a 30 czerwca 

2008r. rozpoczynają 01.09.2014r. naukę w 

klasie I (pierwszej) Szkoły Podstawowej. 

Dzieci urodzone w drugiej połowie roku, 

decyzją Rodzica, mogą również rozpocząć 

naukę w kl. I (pierwszej). 



NOC DOŚWIADCZEŃ  

NAUKOWYCH  

W  ZESPOLE  SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNYM 

IM. PRZYJACIÓŁ  DZIECI   

W  DOMASZKOWIE 

 

Z dnia 14 na 15 lutego 2014r. grupa 

uczniów kl. VI w ramach realizacji 

projektu „Akademia Efektywnej Nauki” 

odbyła Noc Nauki w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie. Uczniowie wykonywali 

doświadczenia przyrodnicze, m.in. 

wyodrębniali DNA z owoców i warzyw, 

pod kierownictwem Violetty Skotnickiej. 

Zajęcia spotkały się z dużym 

zainteresowaniem uczestników i ich 

rodziców. Uczniowie byli bardzo 

zadowoleni z takiej formy zajęć.  

 

 

 

XI FESTIWAL NAUKI W 

ZESPOLE SZKÓŁ  

W MIĘDZYLESIU 

 
Po raz  jedenasty  Klub Młodego 

Odkrywcy działający w Zespole Szkół w 

Międzylesiu zorganizował Festiwal Nauki. 

Impreza ta odbyła się w  14.02.2014r. W 

dwunastu pomieszczeniach można było 

wziąć udział w tematycznych warsztatach 

dotyczących między innymi: wyznaczanie 

liczby Pi metodą G. Buffona z XVIII 

wieku, zjawisk fizycznych  i reakcji 

chemicznych, budowy piramidy 

pokarmowej i zasady jej stosowania, 

budowy i zasady działania silnika 

spalinowego oraz pozyskiwanie energii 

odnawialnej. Uczniowie- pasjonaci 

przybliżyli wszystkim zwiedzającym życie 

pszczół oraz opiekę nad nimi, równie 

ciekawie zaprezentowano  zasady i 

sposoby wędkowania  na naszych stawach 

i rzekach. 

 

W organizacji imprezy wzięli udział 

zaproszeni goście: członkowie Koła 



Naukowego wydziału Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

przedstawiciele Fundacji „ Przyszłość w 

Nauce” z Pułtuska, animatorzy z 

przenośnym planetarium „Bajkonur” oraz 

absolwenci naszej szkoły- dawni nasi 

Klubowicze. Wszyscy  zaprezentowali 

szereg ciekawych pokazów   niezwykle 

atrakcyjnych  dla uczestników Festiwalu. 

 

 Jak zwykle  z warsztatami przybyli  

międzylescy strażacy, naszych uczniów 

wspomagali także  członkowie Polskiego 

Związku Wędkarskiego z Międzylesia. W 

tym roku po raz pierwszy swoje pokazy 

poprowadzili   gimnazjaliści z Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego  im. Przyjaciół 

Dzieci  w Domaszkowie. Nasze pokazy 

obejrzeli  przedstawiciele miejscowych  

władz, zakładów pracy oraz uczniowie z 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Domaszkowie, z Zespołu Szkół w 

Wilkanowie i nasza młodzież. Projekt nasz 

finansowo wspomógł Urząd Gminy w 

Międzylesiu, a nad organizacją czuwali: p. 

Janina Karwowska i p. Władysław 

Broszko. 

STARSI Z MŁODSZYMI 

 
 26 stycznia w sali gimnastycznej 

w Goworowie odbyła się uroczystość z 

okazji ,,Dnia Babci i Dziadka’’ połączona 

z zabawą karnawałową dla maluchów. Dla 

zaproszonych gości zagrał i zaśpiewał 

zespół  ,,Oset’’, a panie z Akademii Ruchu 

uświetniły imprezę swoimi  tańcami.    Tak jak w ubiegłym roku, tańce najstarszych z najmłodszymi mieszkańcami naszej wsi były bardzo miłe i przyniosły wiele radości. 

 Na koniec dzieci otrzymały w 

prezencie zabawki a starsi symbolicznego 

kwiatka. 

Mamy nadzieję, że wspólna zabawa z 

poczęstunkiem jeszcze bardziej nas 

zintegrowała. Dziękujemy GPPiRPA za 

dofinansowanie oraz sponsorom za 

zabawki dla dzieci. 

 

 

FERIE NA SPORTOWO 

 W GOWOROWIE 
 

W czasie ferii zimowych a raczej 

„wiosennych" w Goworowie 

zorganizowano zajęcia dla dzieci w 

grupach wiekowych : dla maluchów do lat 

8 i dzieci starszych do lat 15. Zajęcia miały 

odbywać się na sali gimnastycznej, ale za 

względu na aurę odbywały się także na 

boisku i placu zabaw.   

Dzieci starsze sumiennie ćwiczyły na 

siłowni,  grały na boisku w piłkę, a 

maluchy puszczały latawce, bawiły się na 

placu zabaw, spacerowały poszukując 

wiosny. Mniejsze dzieci miały także 

zajęcia plastyczne. 

Ferie zakończyły się turniejem tenisa 

stołowego z poczęstunkiem, dyplomami i 

nagrodami.  Zainteresowanym zdradzimy, 

że razem z  dziećmi zaplanowano zajęcia 



już na przyszłe wakacje, jeśli ktoś chce 

wiedzieć jakie, zapraszamy do nas. 

Dziękujemy GPPiRPA za dofinansowanie 

zrealizowanego projektu 
 

FERIE ZIMOWE W 

DŁUGOPOLU GÓRNYM 

 

W dniach od 17.02 do 28.02. 2014 

r. w świetlicy oraz sali komputerowej w 

Długopolu Górnym, Rada Sołecka 

realizowała projekt z okazji 

przypadających ferii zimowych dla 

młodzieży szkolnej. 

Realizacja projektu polegała na 

wspólnych warsztatach dla dzieci i 

młodzieży i uczestnictwie w zajęciach i 

grach. Realizowano swoje upodobania 

plastyczne i pożytecznie 

zagospodarowywano czas wolny. 

 

W związku ze sprzyjającą pogodą, 

wspólnie z młodzieżą zorganizowaliśmy 

ognisko i pieczenie kiełbasek w ramach 

przewidzianego poczęstunku. 

Staraniem organizatorów, ferie 

miały zapewnić wesołe i miłe spędzenie 

czasu, oraz sprawić by dzieci mogły lepiej 

się poznać, zintegrować i zapomnieć o 

swoich problemach. 

 

WYCIECZKA EDUKACYJNA  

W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO  

Z DOMASZKOWA 

DO MIĘDZYGÓRZA 
 

Uczniowie rozwijają swoje 

zainteresowania przyrodnicze nie tylko w 

czasie trwania zajęć lekcyjnych, ale 

również podczas dni wolnych- na feriach. 

Grupa uczniów pod kierunkiem p. Violetty 

Skotnickiej uczestniczyła w wycieczce 

edukacyjnej do Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego w Międzygórzu. 

Uczniowie obserwowali zmiany w 

przyrodzie zachodzące na przedwiośniu. 

Jedną z roślin, jakie znaleźli, był lepiężnik 

biały, który jest oznaką zbliżającej się 

wiosny. Taka forma spędzenia wolnego 

czasu korzystnie wpływa na zdrowie i 

dobre samopoczucie uczniów.  

 

 



WIEŃCZENIE CYKLU SPOTKAŃ  

Z LEGENDĄ 

 
 Członkowie koła polonistycznego 

„W sieci” z  Zespołu Szkół w Międzylesiu 

aktywnie spędzali czas w trakcie ferii 

zimowych. W piątek 21.02.2014 r. wzięli 

udział w wycieczce do Gniewoszowa. Była 

ona zwieńczeniem cyklu spotkań z 

legendą, w którym uczniowie uczestniczyli 

w ramach zajęć koła polonistycznego od 

spotkania czytelniczego z panią Adrianą 

Jurczyk- Duarte.    

 W czasie wycieczki mieli okazję 

sprawdzić swoją wiedzę w praktyce i 

zwiedzić nieznane niektórym tereny naszej 

gminy. Wraz z dyrektorem Ryszardem 

Bodnarem i nauczycielką języka polskiego 

Karoliną Lewandowską- Czech przeszli 

trasę łączącą Różankę z Gniewoszowem 

do zamku Szczerba i do Jamy Solnej. 

Uczniowie mogli sprawdzić, gdzie 

znajdują się miejsca, w których swoje 

przygody przeżywali bohaterowie 

„Tajemnicy zamku Gniesz”. Poza tym 

usłyszeli legendy dotyczące zamku 

Szczerba i zwiedzili jego ruiny. Następnie 

mogli posilić się kiełbaskami z ogniska, by 

potem odnaleźć szlak prowadzący do Jamy 

Solnej. Tam uczniowie mieli okazję 

zgłębić tajemnicę nazwy tego miejsca i 

sprawdzić, czy nie mieszka w niej jakiś 

smok.   

     

 Zmęczeni, ale zadowoleni 

uczniowie już planują wiosenną edycję 

wycieczki, która pozwoli im poznać 

legendy Ziemi Kłodzkiej.  
 

ZABAWA KARNAWAŁOWO - 

WALENTYNKOWA 

Dnia 15 lutego 2014r. o godz. 20ºº 

w Domu Kultury w Międzylesiu odbyła się 

zabawa karnawałowo – walentynkowa 

zorganizowana przez Radę Rodziców przy 

Zespole Szkół w Międzylesiu. Przy 

muzyce zespołu „ZODIAK” bawiło się 

133 osoby. Nie zabrakło licznych atrakcji. 

Można było nabyć kosze z owocami i ze 

zdrową żywnością, odbyła się loteria 

fantowa oraz walczyk czekoladowo- 

serduszkowy. Serwowaliśmy pyszne 

posiłki ciepłe i zakąski oraz domowe 

wypieki. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy pomogli w zorganizowaniu zabawy 

oraz brali czynny udział i w jakikolwiek 

sposób dołożyli wszelkich starań aby 

zabawa się odbyła. Dziękujemy sponsorom 

i ofiarodawcom. Dzięki temu zyskaliśmy 

5400 zł.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

członków Rady Rodziców na zebranie 

podsumowujące zabawę, które odbędzie 

się 19 marca 2014r. o godz. 16.00 na 

stołówce szkolnej w Zespole Szkół w 

Międzylesiu. 



LICZBA SYMPATYKÓW 

„MOJEJ DWUNASTKI” 

CIĄGLE ROŚNIE 

 

Ruch to zdrowie. Tym bardziej cieszy nas, 

że coraz więcej osób przynajmniej raz 

wzięło udział w organizowanej od 10 

listopada 2012 roku imprezie marszowo-

biegowej.W sobotę dnia 01 marca 2014 r, 

podczas siedemnastej już „Mojej 

Dwunastki”, osiągnęliśmy liczbę 114 

uczestników. Wśród nich są 22 osoby, 

które wielokrotnie brały udział w imprezie, 

a połowa z nich stawiła się na linii startu 

co najmniej 6 razy. Sobotni test marszowo-

biegowy zgromadził 20 osób i aż 

siedmioro dzieci, z których najmłodsze 

pokonało dystans 800 metrów w wózku 

pchanym przez jego mamę. Podczas 12. 

minut przemierzanych dla zdrowia, 

lepszego samopoczucia i własnej 

satysfakcji, uczestnikom towarzyszyło 

piękne słońce – wspomagające 

syntetyzowanie witaminy D niezbędnej dla 

zdrowych kości.   

 Po zażyciu dawki ruchu wszyscy na 

twarzach mieli piękne rumieńce i równie 

piękny uśmiech, bo aktywność fizyczna 

nie tylko poprawia kondycję, ale także 

powoduje uwalnianie się hormonu 

szczęścia. Ostatnim etapem sobotniej 

imprezy było wręczenie wszystkim 

pamiątkowych certyfikatów. Ponadto trzy 

osoby, które przekroczyły magiczną liczbę 

dwukrotnego uczestnictwa w 

„Dwunastce”, zostały udekorowane 

srebrnymi medalami. Już dziś zachęcamy 

wszystkich mieszkańców gminy 

Międzylesie do udziału w kolejnym teście 

marszowo – biegowym „Moja 

Dwunastka”, który odbędzie się na 

Stadionie Miejskim w Międzylesiu w 

sobotę dnia 05 kwietnia 2014 r. o godz. 

15.00. Zapisy w dniu imprezy w Biurze 

Zawodów czynnym od 14.00. Udział 

bezpłatny. 

CENNY  REMIS … 

W sobotę  1 marca br. nasza 

drużyna zremisowała we własnej hali z 

Granitem II Strzelin 9:9. Mecz od 

samego początku był bardzo zacięty, a 

wynik cały czas oscylował w granicach 

remisu, choć do zwycięstwa zabrakło 

naprawdę niewiele. Po kilku słabszych 

spotkaniach w końcu z dobrej strony 

pokazał się Arkadiusz Chszczanowicz, 

który zdobył w tym meczu 2,5pkt. Ten 

remis dał nam bardzo cenny punkt, 

który będzie się liczył w walce o 

utrzymanie. Po tym spotkaniu Sudety 

awansowały z dziewiątego na ósme 

miejsce. MLKS Sudety Międzylesie - TKS 

Granit II Strzelin 9 : 9 

…I PORAŻKA 

W dniu kobiet nasza pierwsza 

drużyna pojechała do Wir na spotkanie z 

tamtejszą Ślężą. Po jednostronnym 

spotkaniu Sudety przegrały 1:10, a 

honorowy punkt dla podopiecznych 

Bogusława Zadorożnego zdobył Mateusz 

Dubik. Po tym spotkaniu nasza sytuacja 

wciąż nie jest za ciekawa i o tym czy 

utrzymamy się w 3 lidze zadecydują 

ostatnie spotkania. 



 

11 kwietnia 2014r., w piątek 

Zespół Szkół w Międzylesiu 

organizuje  

w godzinach 15.00 – 17.00 

VIII Gminne Zderzenia Tradycji Świątecznych 

„Osobliwości Wielkanocne” 

dla 

przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, 

restauratorów, sołectw 

i stowarzyszeń 
W programie imprezy: 

 prezentacje wielkanocne z kiermaszem            

 Konkursy (na Palmę wielkanocną i 

„Osobliwość wielkanocną”) 

 występy artystyczne na scenie 

 przysmaki kulinarne (żur wielkanocny)  

 baby i babeczki wielkanocne 

 sprzedaż ciasta przez harcerzy 

 i wiele innych atrakcji 

           Zapraszamy!!  

 

 



REGULAMIN WYSTAWEK 

Regulamin odbioru   odpadów wielkogabarytowych tzw. WYSTAWEK w Gminie Międzylesie 

Na podstawie   par. 8 ust. 10, par. 10 ust. 1 lit. c ) uchwały nr XXIX/125/2012 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 18. grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Międzylesie ( ze zm.), określa się Regulamin odbioru mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Międzylesie. 

1.1. Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie 

mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, nazwane dalej odpadami, podlegają utylizacji i 

odbierane są przez firmę: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 

16 dwa razy w roku : przed sezonem letnim i zimowym tj. w miesiącu kwietniu i w miesiącu 

październiku wg harmonogramu. 

1.2. Harmonogram „wystawek”, z odpowiednim wyprzedzeniem, podany zostanie do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W harmonogramie określona zostanie maksymalna waga 

oraz ilość wystawianych odpadów. 

2. Do odpadów zalicza się w szczególności: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, 

materace, pierzyny, kołdry, poduszki, rowery, zabawki, opony ( jeden komplet od samochodu 

osobowego), zużyty sprzęt RTV i AGD - kompletny oraz kosiarki ogrodowe. 

2.1. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju części budowlane i 

sanitarne takie jak styropian, wełna mineralna, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, 

płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części 

samochodowe, motorowery, odpady remontowe, odpady ogrodowe. 

2.2. Elementy powyżej 50 kg nie będą odbierane. 

2.3. Istnieje możliwość odbioru odpadów pow. 50 kg, jednak po wcześniejszym, odpłatnym 

zamówieniu kontenera na odpady w ZUK. 

3. Odpady winny być wystawione w miejscu służącym do gromadzenia odpadów komunalnych łatwo 

dostępnym dla służb komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich 

odbioru, w sposób zapewniający łatwy dostęp firmie wywozowej i nie stwarzający uciążliwości 

dla korzystających z nieruchomości. 

4. Odpady mogą być przekazywane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (P SZOK) w Międzylesiu, przy Placu Wolności 16, w dni robocze w godz. 

7.oo -15.oo, natomiast w każdy wtorek do godz. 18.oo. 

5. Wszelkich informacji w sprawie udziela ZUK Międzylesie, tel. 74 866 69 67;      

e-mail: zukmiedzylesie@wp.pl                                   Prezes ZUK -/ Krzysztof Kowalski 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



                                                     
 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie 

klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź 

koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych 

specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. 

Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej 

potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej 

dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny. 

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ono przyznawane na 

okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną 

wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy 

się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują 

potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.  

Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmujemy do dnia 28.03.2014 roku. 

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych 

specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej 

sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.spes.org.pl/stypendia  

                                    Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES 

                                    Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego  

                                    KRS: 00000 14574   

                                    Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80 

                                   www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl 

http://www.spes.org.pl/stypendia
http://www.spes.org.pl/
mailto:spes@spes.org.pl


 



 

 


