
 

 



CO STAŁO SIĘ 8 LIPCA O GODZINIE 3:30 ?                                                

PYTAMY   MARIANA  RYMARSKIEGO  NADLEŚNICZEGO  

NADLEŚNICTWA  MIĘDZYLESIE 

…8 Lipca 2015 roku ok godz 3:30 gdy nasze Międzylesie znajdowało się w głębokim śnie, wokół 

rozpętało się piekło… A jeszcze do wczoraj byliśmy tacy zadowoleni, że mamy już za sobą nasze 

feralne siódemki. Teraz już oficjalnie możemy to zinterpretować jako zjawisko szkwału typu 

Downburst (objaśnienie zjawiska poniżej red.)  tj. bardzo silnych wiatrów skierowanych do dołu 

tworzących kilka linii rozbieżności niszczących i rozrzucających elementy zabudowy oraz 

powalających drzewa oraz całe partie lasów. 

Czy oszacowane już zostały dokładnie straty ? 

Niemal natychmiast służby leśne rozpoczęły akcje ratownicza przy pomocy Zul-i, leśniczowie oraz 

pozostali pracownicy przystąpili do zabiegów ratowniczych, prac awaryjnych i zabezpieczających 

przede wszystkim zdrowie i życie a następnie przecięcie i udostępnienie dróg publicznych i leśnych. 

Niemal równocześnie podjęto prace inwentaryzujące rozmiar szkód.  

Jeżeli tak, to jaka jest skala ich wielkości ? 

Końcowy rozmiar szkód to w lesie 137 tysięcy m
3  

złomów i wywrotów, kilkaset metrów uszkodzonych 

grodzeń przy osadach leśnych, nielicznie uszkodzone dachy i kominy. Najwięcej szkód odniosło: 

leśnictwo Goworów 52 tys. m
3 

drewna, następnie Smreczyna 49 tys m
3
, Lesica 18 tys m

3
, Jodłów 13 

tys. m
3
 i Nowa Wieś ok 5 tys. m 

3
. W wyniku niszczącej siły wiatrów pojawiło się na terenie obrębu 

leśnego Międzylesie 158 ha zrębów po huraganowych i 149 luk i przerzedzeń, łączne szkody zajęły  

337 ha powierzchni leśnych  

Czy usunięciem wiatrołomów i wywrotów uporają się "ludzie od nas", czy trzeba 

pomocy z zewnątrz ? 

Wynikiem uzyskanych materiałów była decyzja o powołaniu sztaby kryzysowego w nadleśnictwie, 

oraz powołanie koordynatora ds. usuwania skutków klęski, wprowadzono wytyczne w zakresie 

harmonogramu i pilności prowadzonych prac w sprawie usuwania skutków klęski,  podziału 

odpowiedzialności oraz wprowadzono zmienny czas pracy poszczególnych prac leśnych,  ustalono 

wspólne patrole ze Strażą Leśną z innych nadleśnictw, podpisano szereg umów na prace awaryjne, 

oraz uzgodniono, że zasadnicze prace będą wykonywały Zul-e pracujące w naszym Nadleśnictwie  

Jeżeli nie, to kto nam "pomaga" ? 

Poza Strażą Leśną pomagają nam delegowani z innych nadleśnictw pracownicy służby leśnej 

Na kiedy przewiduje się (jeżeli można to przewidzieć ?) zakończenie prac przy usuwaniu 

skutków klęski ? 

Ze względów formalno-prawnych nadleśnictwo za porozumieniem stron musiało rozwiązać 

dotychczasowe umowy i na dzień dzisiejszy ogłosiło nowy przetarg na usługi leśne na czas od 

września 2015  do 31 grudnia 2016r. Taki jest przewidywany czas na usuniecie skutków klęski  

Czy w związku z ewidentną klęską żywiołową nasz "przemiły" rząd odpuści sobie z 

poborem podatku ostatnio dla Lasów wprowadzonym ? 

Oficjalnie nie ma żadnych decyzji w tym zakresie, a wiąże się to z brakiem decyzji wojewody 

dolnośląskiego.  Zasady poboru podatku dalej obowiązują. 



Jakiego rodzaju (do czego przydatny) surowiec można pozyskać z wiatrołomów i 

powalonych drzew. Czy będzie można sprzedać go jako surowiec tartaczny ? 

Zerwane drewno po klęskowe nadleśnictwo będzie sprzedawać w pierwszej kolejności w ramach 

obowiązujących umów na sprzedaż drewna. Równocześnie będzie prowadzona w miarę potrzeb 

sprzedaż elektroniczna  na podstawie aplikacji e-drewno. Będzie to surowiec wielkowymiarowy 

tartaczny, drewno kłodowane, drewno do przerobu przemysłowego jak i opałowe. A występująca na 

wielu  hektarach biomasa stwarzająca duże zagrożenie pożarowe będzie przerobiona i sprzedana w 

postaci zrębków energetycznych  

Czy skutki nawałnicy spowodują, iż do końca roku nie będzie wstępu do lasu, i 

zamknięte będą szlaki turystyczne ? 

Nadleśnictwo bardzo poważnie traktuje wszystkich użytkowników i lokalne społeczeństwo. Dlatego 

tylko w najbardziej zagrożonych obszarach wprowadziło zakaz wstępu do lasu  tj. na teren leśnictw: 

Nowa Wieś, Goworów,  Jodłów, Smreczyna i Lesica. Natomiast pozostałe, a szczególnie rejon 

Międzygórza, Masywu Śnieżnika, Czarnej Góry, Krowiarek, Żmijowca jest otwarty. Życzymy 

wszystkim miłego wypoczynku, ale apelujemy o szczególną ostrożność i czujność w każdym 

przypadku zagrożenia pożarowego . 

Przykład downburst’u, jaki zaatakował naszą gminę 8.07.2015 

 

Na początek podstawy, czyli definicje ze słownika : 

trąba to objętość powietrza, która szybko wiruje wokół niemal pionowej osi; 

downburst to silny prąd zstępujący (dodamy od siebie: prostoliniowy). 

 
Zasadniczą różnicą pomiędzy downburst’em, a trąbą jest kierunek działania wiatru: 

trąba składa się z wiatrów skierowanych do góry (im bliżej wiru ssącego tym składowa pionowa jest 

ważniejsza), co przekłada się na powstanie linii zbieżności na szlaku (linii w kierunku której zwrócone 

są prawie wszystkie odłamki i powalone drzewa) downburst składa się z wiatrów skierowanych do 

dołu, co przekłada się na powstanie linii rozbieżności w obszarze szkód (linii od której odchodzą 

kierunki rozrzucenia odłamków i powalenia drzew). Dokładnie ta cecha (i żadna inna) służy do 

odróżniania trąby od downburst’a ! 

 

Dziękuję za rozmowę 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2S08T-p8cCFQSNLAodQvsG6g&url=http://www.britannica.com/science/microburst&ei=ZZDNVa3MLoSasgHC9pvQDg&psig=AFQjCNEv1XUjOYfRAzfOxA3wpV_2igzHuA&ust=1439621604149798


KOLEJNA DROGA GMINNA 

WYREMONTOWANA 

Miło nam poinformować, że 

kolejny odcinek drogi gminnej, tym razem 

w Długopolu Górnym, na działkach nr 

cz.159, 558, 543 na dł. 723 mb. został 

wyremontowany i oddany do użytku. 

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z 

o.o.  z/s  w  Kłodzku.  

 

Wartość inwestycji - 235 711,05 zł.; kwota 

dotacji - 188 560,00 zł. ze środków 

rezerwy celowej budżetu  państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. 

Na ukończeniu jest „Remont drogi gminnej 

w Boboszowie, długość 325 mb, a 

realizowania jest przez firmę Drogmost.  

Wartości inwestycji to 249 579,00 zł., 

kwota dotacji 63 000 zł.  

ZAKOŃCZONO REMONT 

DROGI POWIATOWEJ W 

JODŁOWIE 

28 lipca 2015 roku dokonano 

odbioru zadania inwestycyjnego 

„ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 

NR 3269D W MIEJSCOWOŚCI 

JODŁÓW, KM 13+485 do 16+162 – II 

etap [intensywne opady deszczu oraz 

powodzie 2012 r.]” Wartość robót po 

przetargu wyniosła 465 727 zł, w tym 

dofinansowanie z budżetu państwa w 

ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych 372 581 zł (80%). Udział 

własny powiatu kłodzkiego stanowiła 

kwota 93 146 zł (20%). 

 

Wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 

Mostowych „DROGMOST” w Kłodzku. 

REMONT DRÓG GMINNYCH 

 

Informujemy, że  zakończona  

została  inwestycja polegająca na remoncie 

drogi  gminnej  w Nowej Wsi na działkach 

nr 213 cz., 214, 215 w km 0+600-1+240 

(640 mb).  Roboty wykonało  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych DROGMOST Sp. z o.o.  z/s  

w  Kłodzku. Realizacja przedsięwzięcia 

była możliwa dzięki wsparciu ze środków 

rezerwy celowej budżetu  państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. Łączy koszt inwestycji to 

292 870,08 zł. brutto,  w tym kwota dotacji 



wyniosła 234 290,00 zł. Jest to ostatni etap 

remontu drogi. 

REMONTY BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

 

Budynki mieszkalne: Długopole 

Górne 141 i 154, stanowiące jeszcze w 

chwili obecnej własność Skarbu Państwa – 

Agencji Nieruchomości Rolnych 

O/Terenowy we Wrocławiu, remontowane 

są przez gminę Międzylesie, w ramach 

udzielonej  gminie przez Agencję, 

bezzwrotnej pomocy finansowej. 

Przejęcie obiektów przez gminę w 

drodze umowy notarialnej nastąpi do 

końca września br. 

Ostateczny termin wykonania prac 

określono na: Długopole Górne 154 – 

30.10.2015 r; Długopole Górne 141 – 

16.11.2015 r. 

Znacznym utrudnieniem dla 

wykonawcy prac budowlanych w 

przypadku budynku nr 141 jest brak drogi i 

mostu do swobodnego przewiezienia 

materiałów budowlanych i  sprzętu. 

Pomimo znacznych niedogodności, prace 

trwają.  

 

SZACUNKI STRAT 

 PO HURAGANIE 

 

 

Komisje gminne powołane przez 

Burmistrza i Wojewodę Dolnośląskiego do 

szacowania strat  w uprawach rolnych, w 

obiektach budowlanych oraz 

infrastrukturze, w związku z wystąpieniem 

huraganu, gradobicia i nawalnych opadów 

deszczu na terenie gminy Międzylesie w 

dniu 8 lipca 2015 r. zakończyły prace. 

Ostateczne wyliczenia kształtują się 

następująco: 

 Komisja spisująca straty w 

zabudowaniach odnotowała szkody w 301 

przypadkach, są to budynki mieszkalne, 

gospodarcze, sakralne, infrastruktura 

drogowa, oświetleniowa, na  łączną kwotę 

8 018 734,80 zł 

Klęska objęła  18 miejscowości: 

Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, 

Gajnik, Goworów, Jodłów, Kamieńczyk, 

Lesica, Michałowice, Międzylesie, 

Nagodzice, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, 

Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia. 

 Komisja szacujące straty w 

uprawach rolnych spisała łącznie 

75 gospodarstwa, na powierzchni 

971,00 ha, gdzie straty oszacowano 

na kwotę 1.956.087 zł. 

Orientacyjna ilość rolników, którzy 

zamierzają  ubiegać się o kredyty 

na wznowienie produkcji rolnej to 

65 osób. 

Dokumentacja sporządzona w 

formie papierowej i elektronicznej 



przekazana zostanie niezwłocznie 

wojewodzie. 

INFORMACJA ZESPOŁU 

PRASOWEGO                                   

MINISTRA ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI                                                    

WS PROGRAMU WSPARCIA 

DLA MŁODYCH ROLNIKÓW 

Warszawa, 14.07.2015 r. 

STAWIAMY NA MŁODYCH 

Wchodzi w życie program wsparcia dla 

młodych rolników. Do rozdysponowania 

jest 718 mln euro. 

Dofinansowanie będzie dotyczyć tych 

rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat, 

posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (lub zamierzają je uzupełnić w 

ciągu trzech lat) i po raz pierwszy 

rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa 

rolnego. Pomoc będzie realizowana w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Po 

ogłoszeniu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w „Dzienniku 

Ustaw” (Dziennik Ustaw z 14 lipca 2015, 

pozycja 982) prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia 

naboru wniosków. 

 Premie dla młodych rolników w nowym 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020 będą różnić się od tych ze 

„starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana 

polega na tym, że wsparcie będzie 

przyznawane tylko tym wnioskodawcom, 

którzy już rozpoczęli urządzanie 

gospodarstwa rolnego, lub rozpoczną jako 

kierujący po złożeniu wniosku o premię. 

O premię może starać się osoba, która stała 

się właścicielem, jest wieczystym 

użytkownikiem albo dzierżawi ziemię 

rolną z zasobów Agencji Nieruchomości 

Rolnych lub jednostki samorządu 

terytorialnego (JTS). Co ważne, wsparcie 

obejmuje tych rolników, którzy stali się 

właścicielami, lub dzierżawią ziemię przed 

dniem złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 

miesięcy przed jego złożeniem. 

Inne wymagania dotyczą wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa (SO), która 

nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro 

i nie większa niż 150 tysięcy euro. 

Kolejny wymóg dotyczy minimalnej 

powierzchni użytków rolnych w 

gospodarstwie rolnym. Musi być ona co 

najmniej równa średniej krajowej (10.48 

ha), a w województwach o średniej niższej 

niż krajowa – średniej wojewódzkiej ale 

nie większa niż 300 hektarów. Przy czym 

określony został wymóg, że przynajmniej 

70% minimalnej wielkości musi być 

własnością beneficjenta, w użytkowaniu 

wieczystym lub dzierżawiona z zasobu 

własności rolnej ANR albo jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Wyłączenie wsparcia dotyczy 

gospodarstw, których głównym 

kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu 

(z wyjątkiem produkcji ekologicznej), 

prowadzenie plantacji roślin wieloletnich 

na cele energetyczne, prowadzenie 

niektórych działów specjalnych produkcji 

rolnej. 

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie 

do prowadzenia uproszczonej 

rachunkowości w gospodarstwie, a w 

wyniku realizacji biznesplanu wartość 

ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co 

najmniej o 10%. 

Premia w wysokości 100 tys. złotych 

będzie wypłacana w dwóch ratach: 

I – w wysokości 80% - po spełnieniu przez 

beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od 

dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 

pomocy, warunków z zastrzeżeniem 

których została wydana ww. decyzja; 

II - w wysokości 20% - po realizacji 

biznesplanu. 



INFORMACJE O PROJEKCIE 

BUDOWY                                           

DOMU ZE SŁOMY W 

POTOCZKU 

 

Dzień dobry! 

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem 

Budujemy Dom 

<http://www.domwpotoczku.pl/>. W 

rajskim Potoczku w Kotlinie Kłodzkiej 

realizujemy budowę małego, całorocznego 

domu z materiałów ekologicznych, 

naturalnych i pozyskanych lokalnie- 

drewna, słomy, gliny, konopi 

przemysłowych. Projekt będzie 

udostępniony open-source po budowie, 

fundusze na realizację zostały częściowo 

zebrane  poprzez crowdfunding. 

Całe przedsięwzięcie ma na celu 

zachęcenie do powrotu do tradycyjnych 

materiałów i technik, zdrowych i 

bezpiecznych, ale jednocześnie mówiących 

językiem współczesnej architektury. 

Ważny jest dla nas społeczny wymiar 

projektu. Prace przebiegają z w sposób 

warsztatowy, dzięki czemu wokół 

Budujemy dom stworzyła się duża 

społeczność zaangażowanych osób. 

Postanowiliśmy też pokazać, że we 

współczesnym wyspecjalizowanym 

społeczeństwie, w którym zanikły 

rzemieślnicze umiejętności, a posiadanie 

własnego lokum pochłania ogromne 

fundusze, możliwy jest powrót do 

samodzielnej, niskokosztowej budowy 

domu. 

Zapraszamy do zapoznania się z 

presspackiem i zdjęciami (do pobrania 

tutaj 

<https://www.wetransfer.com/downloads/f

83ed27d53512fcfa5cf4e4f0224216220150

714163155/9f8940b06f82d019a593f2a99f

d0aafb20150714163155/59a513>;) 

oraz do odwiedzenia nas na miejscu! 

miłego dnia, 

Weronika 

Załączniki: budujemy_dom.pdf, 

info_prasowa.pdf 

*Weronika Siwiec* 

tel. 695 829 967 

www.domwpotoczku.pl 

www.fb.com/budujemydomwpotoczku 

APEL POLICJI 

 

 Policja zwraca się z apelem o ostrożność 

w związku z zaistniałym w naszym 

powiecie oszustwem metodą "na 

wnuczka". Oszust podając się za wnuczkę, 

która spowodowała wypadek i potrzebuje 

pieniędzy wyłudził 52 tys. zł. Częścią tego 

oszustwa było rzekome żądanie przez 

Policję pieniędzy w zamian za 

wypuszczenie wnuczki. 

Przypominamy, że Policja nigdy nie 

poprosi o przekazanie pieniędzy. 

Pamiętajmy żeby weryfikować usłyszane 

informacje przez telefon. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców 

naszego powiatu aby zadbali o swoich 

bliskich w podeszłym wieku i uczulili ich 

na tego typu zachowania. 

Nie należy podawać przez telefon żadnych 

wiadomości dotyczących naszego 

mieszkania, oszczędności, kiedy 

przebywamy w domu i z kim mieszkamy. 

Nie odpowiadać na żadne ankiety 

zawierające podobne pytania. Nie 

wydawać gotówki, i żadnych innych 

rzeczy osobom nieznanym. Nie wpuszczać 

do domu ankieterów, akwizytorów lub 

http://www.domwpotoczku.pl/%3E
https://www.wetransfer.com/downloads/f83ed27d53512fcfa5cf4e4f0224216220150714163155/9f8940b06f82d019a593f2a99fd0aafb20150714163155/59a513%3E
https://www.wetransfer.com/downloads/f83ed27d53512fcfa5cf4e4f0224216220150714163155/9f8940b06f82d019a593f2a99fd0aafb20150714163155/59a513%3E
https://www.wetransfer.com/downloads/f83ed27d53512fcfa5cf4e4f0224216220150714163155/9f8940b06f82d019a593f2a99fd0aafb20150714163155/59a513%3E
https://www.wetransfer.com/downloads/f83ed27d53512fcfa5cf4e4f0224216220150714163155/9f8940b06f82d019a593f2a99fd0aafb20150714163155/59a513%3E
http://www.static.miedzylesie.pl/download/attachment/23382/budujemy_dom.pdf
http://www.static.miedzylesie.pl/download/attachment/23381/info_prasowa.pdf
http://www.domwpotoczku.pl/
http://www.fb.com/budujemydomwpotoczku


innych podejrzanie zachowujących się 

osób. Za każdym razem oddzwonić do 

krewnego na znany numer. Skontaktować 

się z kimś z rodziny w celu potwierdzenia 

takiego zdarzenia, zanim przekażemy 

swoje oszczędności nieznanej osobie. 

 

JEŻELI ZAUWAŻYCIE PAŃSTWO, 

ŻE KTOŚ CHCE WAS OSZUKAĆ 

NATYCHMIAST INFORMUJCIE 

POLICJE. W TEN SPOSÓB 

UCHRONICIE SIEBIE I INNE 

OSOBY, PRZED KRADZIEŻĄ. 

ZAOPIEKUJMY SIĘ RÓWNIEŻ 

NASZYMI STARSZYMI SĄSIADAMI. 

ZWRACAJMY UWAGĘ NA OBCE 

OSOBY, KTÓRE ICH ODWIEDZAJĄ. 

POMOŻE TO UCHRONIĆ ICH  

PRZED OSZUSTAMI. 

O wszelkich podejrzanych telefonach 

należy bezzwłocznie informować Policję 

pod nr 74 647 33 33 lub w całym kraju 997 

i 112. 

 

 Czynimy wszystko, abyście się czuli 

bezpiecznie - Policja Powiatu Kłodzkiego 

 
 
 

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU 

 

 

Uprzejmie informuję,  iż obowiązuje 

całkowity zakaz wstępu do lasu na terenie 

leśnictw Nowa Wieś, Goworów, Jodłów, 

Smreczyna oraz Lesica.  

Nadal zamknięte pozostają szlaki 

turystyczne: 

1. Szlak żółty pieszy i rowerowy z 

Międzylesia do Kamieńczyka 

2. Szlak zielony pieszy z Lesicy na 

Kamieńczyk. 

3. Szlak czerwony pieszy z 

Międzylesia do Pisar. 

4. Szlak niebieski i żółty pieszy 

(papieski) oraz rowerowy ze 

Szklarni do Jodłowa. 

5. Wszystkie szlaki turystyczne z 

Jodłowa i Nowej Wsi w stronę 

Trójmorskiego Wierchu, Puchacza, 

Goworka, Małego Śnieżnika i 

Śnieżnik. 

6. Szlak żółty pieszy z Międzygórza 

na Przełęcz Puchacza na odcinku 

od Jawora do Przełęczy Puchacza. 

OGŁOSZENIE 

W ZWIĄZKU Z DŁUGOTRWAŁYM 

BRAKIEM OPADÓW DESZCZU, 

ZGKiM  w MIĘDZYLESIU ZWRACA 

SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW 

GMINY, O RACJONALNE 

KORZYSTANIE Z WODY Z SIECI 

WODOCIĄGOWEJ, TYLKO DO 

CELÓW SOCJALNO-BYTOWYCH. 

Szczególnie prosimy o nieużywanie 

wody wodociągowej do podlewania 

ogródków, nawadniania gruntów, 

napełniania basenów, mycia 

samochodów itp. 

LICZYMY  NA  ZROZUMIENIE I 

WSPÓŁPRACĘ 

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

http://www.miedzylesie.pl/5562/zakaz-wstepu-do-lasu.html


 

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

KRAJOWY SYSTEM 

OSTRZEGANIA SMS 

Aby zarejestrować swój numer telefonu w 

strefie powiadomień wystarczy wysłać 

SMS-a na ogólnopolski numer 

dostępowy 533 112 112  o treść 

odpowiadającej jego zainteresowaniom, 

według poniższych przykładów: 

 

Uwaga podany poniżej kod pocztowy 43-

430 jest tylko przykładem  

( należy wpisać kod własnej miejscowości 

na podstawie wyszukiwarki kodów 

pocztowych)     

 

dla gminy Międzylesie kod 57-530  

* 43-430  

* 43-430.ALARM  

* 43-430.SPORT  

* 43-430.KULTURA  

* 43-430.KOMUNIKACJA  

* 43-430.MIASTO 

 

- informacja pełna ( cały zakres informacji 

)  

- informacje dotyczące zagrożeń w danym 

regionie  

- informacje dotyczące wydarzeń 

sportowych w danym regionie  

- informacje dotyczące wydarzeń 

kulturowych w danym regionie  

- informacje dotyczące wydarzeń na 

drogach w danym regionie  

- informacje dotyczące ogólnych zmian w 

danym regionie 

 Koszt wysłania SMS-a zgodny jest z 

taryfą własnego operatora do sieci  Plus 

GSM.  

W odpowiedzi system KSO odeśle 

potwierdzenie zarejestrowania. 

PRZENIKANIE  SZTUK… 

Piątek z poezją i sobota z kinem 

plenerowym! 

Tego w Międzylesiu jeszcze nie 

było - 21 i 22 sierpnia 2015 zapraszamy 

na działania artystyczne 

pn. PRZENIKANIE SZTUK ! Projekt 

ma zapoczątkować coroczne wydarzenie 

artystyczne - nowe tego typu działanie w 

gminie, łączące różne dziedziny sztuki: 

poezję, muzykę, malarstwo, kino, teatr, 

taniec. Ma się ono odbywać w okresie 

letnim, w otwartej przestrzeni 

miejskiej.  

Przewidujemy całe mnóstwo 

atrakcji: na międzyleskim rynku 

planowany jest happening poetycki z 

improwizowaną muzyką, tańcem i 

malowaniem na żywo. Teksty prezentować 

będą twórcy, którzy zaangażują do 

wspólnego czytania i malowania 

przypadkowe osoby. Dla najmłodszych 

międzylesian dwa miesiące wcześniej 

przygotowany został konkurs i warsztaty 

poetyckie w szkole, które wyłoniły 

uczestników slamu poetyckiego. Podczas 

slamu uczestnicy konkursu publicznie 

zaprezentują swoje teksty, a publiczność 

razem z jury wybierze zwycięzców, 

którym wręczone zostaną nagrody. Starsi i 

dojrzalsi będą mieli natomiast okazję 

uczestniczyć w wieczorze poetyckim w 

scenerii średniowiecznego Zamku. 

Prezentacja poezji lokalnych twórców 

połączona zostanie z innymi dziedzinami 

sztuki, jak malarstwo czy FOLK - 



PERFORMANCE – FIRE w wykonaniu 

Teatru Tańca HUNAM SENSUAL 

PROJECT. Towarzyszyła jej będzie 

plenerowa wystawa prac lokalnych 

twórców oraz Taniec z Ogniem w 

wykonaniu grupy ŁA-RA. Swoją poezję 

przedstawi m.in. Lila Kucfir, lokalna 

poetka, która zaprezentuje swój najnowszy, 

wydany w kwietniu tomik poezji. 

Wieczorek urozmaici - śpiewająca poetka - 

gość ze Szwecji Danuta Zasada Piątkowy 

wieczór zakończy wspólne ognisko i 

poczęstunek na Zamku w Międzylesiu. W 

sobotę najmłodszych zapraszamy na 

warsztaty plastyczne oraz kino letnie na 

dziedzińcu Zamku w Międzylesiu. 

Zapowiada się niezwykle ciekawie, 

dlatego 21 i 22 sierpnia Warto być z nami 

w Międzylesiu i doświadczyć 

PRZENIKANIA SZTUK! Na wszystkie 

wydarzenia wstęp wolny ! 

Wydarzenie organizowane jest za 

pośrednictwem Funduszu Lokalnego 

Masyw Śnieżnika. Inicjatorami i 

realizatorami są lokalni liderzy Lila Kucfir, 

Dagmara Bieniewska i 

Monika Frątczak. Projekt realizowany jest 

ze środków finansowych Programu 

„Działaj Lokalnie IX” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz FLMŚ oraz 

współfinansowany ze środków Urzędu 

Miasta i Gminy w Międzylesiu. 

Program imprezy: 

 

Piątek 21.08.2015 

 

Godz. 17.00 HAPPENING 

ARTYSTYCZNY spontaniczna 

prezentacja żywego słowa - mówionego i 

śpiewanego – poezja śpiewana (skwer przy 

Urzędzie Miasta) 

Godz. 18.00 POKAZ TAŃCA 

ŚREDNIOWIECZNEGO + KONKURS 

oraz gry i zabawy plebejskie Teatr Tańca 

HUNAM SENSUAL PROJECT (skwer 

przy Urzędzie Miasta) 

Godz. 19.00 WERNISAŻ WYSTAWY 

twórców lokalnych „Co nam w duszy gra” 

(Galeria w Zamku) 

*Wystawę można oglądać w Galerii w 

Zamku podczas trwania imprezy (do 

soboty). 

Godz. 19.30 SLAM POETYCKI dla dzieci 

i młodzieży(uczestników konkursu 

poetyckiego) podczas którego zostanie 

wyłoniony zwycięzca. Wręczenie nagród 

uczestnikom i zwycięzcom konkursu 

(Zamek Międzylesie) 

Godz. 20.30 WIECZOREK POETYCKI 

Lili Kucfir „Słowem i muzyką malowane”. 

Wieczorek urozmaici - śpiewająca poetka - 

gość ze Szwecji Danuta Zasada (Zamek 

Międzylesie) 

Godz. 21.30 FOLK - PERFORMANCE – 

FIRE Teatr Tańca HUNAM SENSUAL 

PROJECT oraz ŁA - RA Taniec z Ogniem 

(Zamek Międzylesie) 

Wspólne ognisko i poczęstunek na Zamku 

 

Sobota 22.08.2015 

 

Godz. 15.00-17.00 TWÓRCZE 

WARSZTATY DLA DZIECI m.in. 

malowanie oraz tworzenie sakiewek i 

„staroukraińskich Motanek” lub 

„starobiałoruskich Żadanic” - laleczek 

spełniających życzenia (Zamek 

Międzylesie) 

Godz. 20.30 – KINO LETNIE NA 

ZAMKU „Kung-fu Panda II” i „Piraci z 

Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” (Zamek 

Międzylesie) 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! 
 



 

W BIEGU, MARSZU, NA 

ROWERZE WYPOCZYWAĆ… 

 

Od 15 maja 2015 trwają 

Międzyleskie Weekendy Aktywności 

Ruchowej skierowane do wszystkich osób, 

które lubią aktywnie spędzać swój wolny 

czas. Na organizację „Weekendów” Klub 

Sportowy SUDETY Międzylesie, 

startujący w konkursie grantowym na 

projekt społecznie pożyteczny, otrzymał 

dofinansowanie ze środków programu 

„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

oraz Funduszu Lokalnego Masywu 

Śnieżnika.   

 

Program będzie realizowany do 15 

listopada 2015 i obejmuje: imprezę 

marszowo – biegową „Moja Dwunastka”; 

rowerową „Korona Międzylesia” oraz 

wycieczki Nordic Walking. Do chwili 

obecnej odbyły się trzy „Dwunastki” i trzy 

„Korony”. Natomiast, ze względu na 

obowiązujący zakaz wstępu do lasu 

związany z nawałnicą z 08 lipca br., 

odwołana została wycieczka Nordic 

Walking zaplanowana na 12 lipca.   

Do chwili obecnej we wszystkich 

imprezach łącznie uczestniczyło 127 osób. 

Kolejne imprezy już wkrótce. Najbliższe 

to: Wycieczka Nordic Walking w niedzielę 

09 sierpnia 2015 oraz  V etap „Korony 

Międzylesia” z Różanki do Gniewoszowa 

w sobotę 22 sierpnia 2015. Więcej 

informacji znajdą Państwo na profilach FB 

„Moja Dwunastka”; „Korona Międzylesia” 

oraz „MGOK Międzylesie”, a także na 

stronie Internetowej UMiG w Międzylesiu 

www.miedzylesie.pl.    

 Za nami półmetek tegorocznego 

sezonu imprezy rowerowej „Korona 

Międzylesia” oraz jej osiemnasty etap od 

początku trwania imprezy. Można 

powiedzieć, że właśnie wkroczyliśmy w 

dorosłość.  Zaś dwoje rowerzystów 

uczestniczyło we wszystkich jej etapach.

 W upalną sobotę 18 lipca 2015 

siedemnastu rowerzystów ruszyło na 

rowerową wspinaczkę z Boboszowa do 

Jodłowa. Trasa trudna, wymagająca – 

niemniej satysfakcja na szczycie ogromna, 

a i radość ze spotkania w naszej zgranej 

rowerowej grupie wielka.   Za 

nami również 34 „Moja Dwunastka” w 

dwanaście osób z łącznie pokonanym 



dystansem 16.410 m. która odbyła się 01 

sierpnia 2015 na międzyleskim Stadionie. 

  Obie imprezy mocno już się 

zakorzeniły na mapie darmowej oferty 

rekreacyjnej naszej gminy, mają swoich 

stałych bywalców, a niemal za każdym 

razem pojawiają się nowi uczestnicy. Od 

początku ich trwania w „Dwunastce” 

wzięły udział przynajmniej raz 142 osoby, 

a w „Koronie” 48, a listy startowe czekają 

na kolejnych ich uczestników, których 

serdecznie zapraszamy na nasze 

rekreacyjne imprezy. 

 

INFORMACJA O ZAWODACH  
 

22 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 na 

boisku sportowym w Domaszkowie 

odbędą się zawody sportowo-pożarnicze 

jednostek OSP z terenu Gminy 

Międzylesie.  

W rywalizacji udział weźmie 5 jednostek 

w tym młodzieżowe drużyny i dzieci oraz 

zaprzyjaźnione jednostki SDH z Rep. 

Czeskiej, przygotowane konkurencje 

podzielone zostaną na te podstawowe, jak i 

te rozgrywane "na wesoło".  

Podczas zawodów nastąpi 

przekazanie jednostkom OSP Międzylesie 

i Goworów - sprzętu ratowniczo-

gaśniczego - zakupionego w ramach 

projektu „Modernizacja zintegrowanego 

ochronnego systemu Orlickich i 

Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem 

umowy z Schengen”  nr Projektu 

CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 

2007 – 2013. Wartość sprzętu 49.899,24 zł 

 

         Członkowie OSP Domaszków na 

zakończenie zawodów przeprowadzą 

pokaz z wykorzystaniem sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego, zakupionego przez 

jednostkę po uzyskaniu: dotacji z 

Komendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej w ramach doposażenia Jednostek 

Krajowego Systemu Ratowiczno-

Gaśniczego, wsparcia finansowego z 

Nadleśnictwa Międzylesie, oraz środków 

gminnych. Wartość sprzętu 84.000,00 zł. 

Serdecznie zapraszamy 

wszystkich mieszkańców gminy 

Międzylesie do przybycia na zawody. 

 

 

BASEN MIĘDZYLESKI 
 

 
 

Lipiec 2015 - ilość osób odwiedzających 

Basen w Międzylesiu  - 10.633  

 

 

ŚWIĘTO RÓŻANKI 

 

W dniach 15-16.08.2015r. wieś  

Różanka obchodziła swoje święto, a okazji 

do świętowania było dużo: XXI dni 

Różanki , XI Festiwal Róż , odpust i 350 –

lecie parafii. Organizatorzy przygotowali 

mnóstwo atrakcji – gry, konkursy, loterie, 

koncert zespołu Progres Said, różańską 



bajkę, okolicznościowe cukierki. 

Jubileuszowy tort, przepyszne domowe 

jedzonko i wspaniałe wypieki dla gości 

przygotowały mieszkanki  Różanki. W 

sobotę najliczniejsza publiczność 

zgromadziła się podczas  bajki w 

wykonaniu Teatru Różańskiego pt: „ 

Przygody Koziołka Niematołka”. Po bajce 

wszyscy doskonale bawili się przy muzyce  

Adasia do białego rana.   

 W niedzielę obchody Dni Różanki  

rozpoczęto uroczystą mszą św. Po mszy  

zgromadzono się na wiejskim placu, gdzie 

odbył się konkurs na najładniejszy bukiet 

róż, konkurs strzelecki o „Puchar 

Leśniczego” . Dużym zainteresowaniem 

cieszył się występ – gra na rogu –

sygnalisty Kamila z Koła Łowieckiego 

Hubertus i występ Kubusia 

Kuzakowskiego grającego na keyboardzie. 

Gospodarze częstowali uczestników 

festynu okolicznościowym  tortem i 

przepyszną grochówkę.  

Organizatorzy – sołtys, proboszcz, rada 

sołecka, rada parafialna, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Różanki dziękują wszystkim za 

liczne przybycie i  aktywny udział 

 w obchodach Dni Różanki. Składamy 

szczególne  podziękowania bardzo licznej 

grupie parafian ze Złotego Stoku (ok. 90 

osób), którzy przybyli na nasze święto  ze 

swym Ks. proboszczem Józefem 

Siemaszem.  

WYGRALI… 

Znamy już zwycięzcę konkursu 

"Rozkręć Młyn Pomysłów" realizowanego 

w ramach Lokalne Partnerstwa PAFW. 

Dziewczyny z Goworowa wraz ze swoją 

"Akademią Ruchu" otrzymały 173 głosy i 

tym samym pokonały pozostałe jedenaście 

grup inicjatywnych. To właśnie w ich ręce 

trafi główna nagroda w wysokości 500 zł. 

Komisja dodatkowo postanowiła nagrodzić 

II i III miejsce. MGOK Międzylesie 

otrzyma od nas 200 zł oraz Cetik Stronie 

Śląskie 100 zł. Gratulujemy, dziękujemy 

wszystkim startującym i głosującym w 

konkursie i cieszymy się, że mamy takich 

lokalnych działaczy w Masywie Śnieżnika 
! 

ZAPRASZAMY NA 

PIELGRZYMKĘ SZLAKIEM 

JANA PAWŁA II,  

 

xktóra odbędzie się 29.08.2015r. 

Zbiórka przed budynkiem UMiG 

w Międzylesiu o godz. 10.00 

NIEZWYKŁY KOŚCIÓŁ, 

NIEZWYKŁE MIEJCE, 

NIEZWYKŁE WYDARZENIE... 
 

        15 sierpnia, jak każdego roku, do 

Nowej Wsi przybywa bardzo dużo ludzi. 

Wybierają się tu, by uczestniczyć w 

uroczystościach odpustowych ku czci 

N.M. Panny Wniebowziętej. W tym roku  

Mszy Św., podobnie jak od kilku lat, 

przewodniczył ordynariusz świdnicki - ks. 

biskup Ignacy Dec, którego bardzo 

uroczyście powitał zespół „Równica” z 

Ustronia, duet trębaczy oraz czworo dzieci 

w krakowskich strojach.  

 

         Po uroczystej, koncelebrowanej 

Mszy Św. miał miejsce 23. Parafialny 

https://www.facebook.com/LokalnePartnerstwaPAFW
https://www.facebook.com/pages/MGOK-Mi%C4%99dzylesie/404330962984588


Festyn Odpustowy. A na nim jak zwykle – 

bardzo atrakcyjne otwarcie, świętowanie 

jubileuszu 40 - lecia święceń kapłańskich 

ks. proboszcza J. Maciołka, występy 

Estrady Regionalnej „Równica” z 

Ustronia, zabawy dla dzieci i dorosłych, 

licytacje bardzo atrakcyjnych rowerów i 

kosiarek. Wszystko okraszone uśmiechem 

i dobrym słowem prowadzących oraz dużą 

dawką radości, zadowolenia, uznania i 

wielu gratulacji wyrażanych dla 

organizatorów przez uczestników festynu. 

Warto podkreślić, że każdy przybywa tu 

nie tylko po to, żeby uczestniczyć w 

modlitwie i bezalkoholowej zabawie, ale 

także po to, by wspomóc trwającą od wielu 

lat renowację zabytkowego 

nowowiejskiego kościoła – jednego z 

największych na Ziemi Kłodzkiej. A 

mogliśmy to w tym roku uczynić, 

nabywając specjalnie przygotowane 

cegiełki – krówki odpustowe, które także 

dawały szansę wylosowania wspaniałych 

nagród. Nagrody te mieliśmy dzięki 

wspaniałym i bardzo życzliwym 

sponsorom. Podczas tegorocznych 

uroczystości festynowych, uczestnicy 

zostali podwójnie „pokropieni” - raz w 

kościele święconą wodą, a drugi raz, tak 

przez wielu oczekiwanym deszczem. 

Mimo, że mocna burza przerwała na ok. 40 

minut przebieg festynu, to orzeźwieni 

deszczem mogliśmy go wkrótce 

kontynuować, goszcząc się przy 

wyśmienitych festynowych potrawach i 

nietuzinkowej rozrywce do godziny 20.  

          Dziękujemy jako organizatorzy 

wszystkim, którzy u nas zagościli i 

uczestniczyli w naszych uroczystościach 

odpustowo – festynowych. Dziękujemy, że 

nabyli cegiełkę, smakowali naszych 

pyszności i dzięki swojemu aktywnemu 

udziałowi w festynie wspomogli 

odbudowę zerwanej na początku lipca, w 

wyniku trąby powietrznej części dachu. 

Dziękujemy i już zapraszamy do Nowej 

Wsi na przyszły rok. 

PODSUMOWANIE KONKURSU                                                         

„BEZPIECZNE 

GOSPODARSTWO ROLNE” 

/etap regionalny/ 

Zakończono XIII edycję 

Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”- etap regionalny. Do 

konkursu na terenie działania PT KRUS w 

Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, 

Świdnicy oraz Ząbkowic Śląskich w 2015 

roku przystąpiło 15 rolników, którzy 

dokonali na terenie swoich gospodarstw 

różnego rodzaju usprawnień i inwestycji 

poprawiających bezpieczeństwo pracy. 

Spośród nich komisja, której 

przewodniczył Kierownik PT KRUS w 

Wałbrzychu, Przemysław Grzybowski, 

przeprowadziła ocenę gospodarstw pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

profilaktyki przeciwpożarowej oraz ich 

estetyki. Oceniane były takie elementy 

środowiska pracy rolnika jak: podwórze, 

budynki gospodarcze, ciągniki rolnicze, 

maszyny rolnicze, pilarki tarczowe, 

obsługa zwierząt, estetyka gospodarstw. 

 

Zwycięzcami  konkursu na etapie 

regionalnym zostali: 

Wiesław i Bogumił Wieszewscy z 

miejscowości Stawiska (gmina Strzegom I  

miejsce), 

Marta i Piotr Gancarczyk z miejscowości 

Witoszów Dolny (gmina Świdnica II 

miejsce) oraz Krzysztof Ostrowski z 

miejscowości Marianówek (gmina 

Dzierżoniów III miejsce). 



W dniu 08.07.2015r. w siedzibie PT KRUS 

w Wałbrzychu odbyło się uroczyste 

podsumowanie konkursu, podczas którego 

zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

oraz Państwową Inspekcję Pracy, 

Dyrektora Banku Zachodniego WBK w 

Wałbrzychu, Dolnośląską Izbę Rolniczą, 

Gminę Kłodzko, Stoszowice, Starostę 

Ząbkowickiego, Gminę Dzierżoniów, 

Pieszyce, Bystrzyca Kłodzka, Czarny Bór, 

Nowa Ruda, Świdnica, Międzylesie, 

Walim, Strzegom, Starostę Wałbrzyskiego 

oraz Dyrektor Kaufland Polska w 

Wałbrzychu. Honorowy Patronat etapu 

regionalnego konkursu objął Starosta 

Wałbrzyski, Pan Jacek Cichura. 

Laureatom konkursu gratulujemy i 

życzymy powodzenia w etapie 

wojewódzkim. 

Inspektor PT KRUS w Wałbrzychu 

Ewa Balázs de Borbátviz 

JAK TO BYŁO NA 

PÓŁKOLONIACH… 

W dniach 06 – 17 lipca br. w 

MGOK w Międzylesiu i Filii 

Domaszkowie odbyły się półkolonie letnie 

w których  uczestniczyło 30 dzieci, 

wytypowanych przez OPS w Międzylesiu  

z terenu miasta i gminy. Wszystkie dzieci 

w okresie trwania półkolonii zostały objęte 

dodatkowym ubezpieczeniem NW. Dzieci 

miały zapewnione II śniadanie, ciepłe i 

zimne napoje, owoce i słodkości.  

W trakcie  dwutygodniowych zajęć  dzieci 

uczestniczyły w zajęciach sportowych, 

plastycznych, kulinarnych i świetlicowych. 

Podczas warsztatów kulinarnych  dzieci 

nauczyły się  wykonać gofry z bitą 

śmietaną i owocami, wafle z masą z mleka 

w proszku i racuchy z dżemem. W 

zajęciach sportowych największym 

powodzeniem cieszyły się tory przeszkód 

na szczudłach i rozgrywki piłki nożnej. 

Dzieci poznawały trochę już odchodzący w 

przeszłość świat zabaw podwórkowych i 

grupowych tak charakterystycznych dla 

świata ich rodziców i dziadków. Były więc 

„gry w klasy” i „figurki figurki zmieńcie 

się” i „wisielec”. Były oczywiście 

wycieczki krajoznawcze : do 

Gniewoszowa-ruiny Zamku Szczerba i do 

Chaty Pustelnika i  gospodarstwa rolnego 

państwa Dusiów w Kamieńczyku.  W 

trakcie wycieczek było ognisko, pieczone 

kiełbaski, puszczanie dużych baniek i 

modelowanie z balonów zwierzątek. W 

słoneczne dni korzystaliśmy z kąpieli 

wodnych na międzyleskim basenie. W 

ostatni dzień półkolonii do dzieci z  gminy 

Międzylesie przyjechał z przedstawieniem 

„Rumcajs” teatr Duet z Krakowa.  

Pełne wrażeń i nowych doświadczeń dzieci 

na zakończenie odebrały  nagrody za 

udział w różnych zajęciach  tematycznych 

i zawodach sportowych. Był też słodki 

akcent    w postaci  owoców, cukierków i i 

lodów. 

Podczas wakacyjnych spotkań dzieciom 

dopisywał dobry humor i pogodny nastrój. 

Półkolonie były bardzo ciekawą i 

bezpieczną formą spędzania wolnego 

czasu przez dzieci. Dla niektórych to była 

jedyna okazja, aby w sposób 

zorganizowany spędzić część wakacji. 

Zadanie dofinansowano ze środków gminy 

Międzylesie. 

INFORMACJA OPS 

W okresie wakacyjnym, dzieci z rodzin o 

niskich dochodach, z terenu gminy 

Międzylesie, spędziły wakacje nad 

morzem. 

 26 dzieci przebywało na obozie 



harcerskim w Międzywodziu od 

31.07.2015 r. do 15.08.2015 r. 

 na kolonii z Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu w terminie od 

10.07.2015 r. do    23.07.2015 r. w 

miejscowości Pustkowo 

uczestniczyło 9 dzieci; dojazd do 

Kłodzka był zorganizowany 

bezpłatnie przez gminę Międzylesie 

 30 dzieci uczestniczyło w 

półkoloniach letnich 

organizowanych przez Miejsko-

Gminny Dom Kultury w 

Międzylesiu oraz filie w 

Domaszkowie. 

 

Wnioski na zasiłek rodzinny na okres 

zasiłkowy 2015/2016 należy składać od 

01.09.2015 r. 

Kryterium dochodowe- 574,00 zł na osobę 

w rodzinie. 

Jeżeli w rodzinie  występuje 

niepełnosprawność- kryterium wynosi 

664,00 zł. 

Wnioski na fundusz alimentacyjny na 

okres zasiłkowy 2015/2016 od 01.08.2015 

r. Kryterium dochodowe na osobę- 725,00 

zł. Wymagane dokumenty do zasiłku 

rodzinnego oraz funduszu 

alimentacyjnego: 

 zaświadczenie o dochodach oraz 

wysokości składek zdrowotnych za 

2014 r. 

Nadmieniamy, że zgodnie z art. 19 ust. 5 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych wysokość 

kryteriów dochodowych oraz świadczeń 

rodzinnych, z wyjątkiem świadczenia 

pielęgnacyjnego, ogłasza się w  Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, w terminie do 15 

sierpnia, w związku z z tym w/w kryteria 

mogą ulec zmianie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że dział świadczeń 

rodzinnych nadal przyjmuje wnioski o 

przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

OGŁOSZENIE 

ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 2015/2016 

w Zespole Szkół w Międzylesiu 

1 wrzesień 2015 r. 
 

godz. 8.00 – msza święta w kościele 

Bożego Ciała 

godz. 9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego – 

apel 

godz.10.00 – 13.00 – zajęcia wg planu – 

zapoznanie z wymaganiami PSO 

godz. 13.00 – odwozy 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016  

W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI  
W DOMASZKOWIE 

  

odbędzie się 01.09.2015r. o godz. 9.00  

w Domu Kultury  

INFORMACJA 

Stypendia szkolne (socjalne) na 

rok szkolny 2015/2016 

Wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 

należy składać od dnia 01-09-2015 r. do 

15-09-2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Międzylesie, pok. nr 10  (druki wniosków 

są dostępne od 19-08-2015 r. pok. nr 10).  

Stypendium szkolne może 

otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w 

szczególności, gdy w rodzinie tej 

występuje bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub 



narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.   

Miesięczna wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie, uprawniająca do 

ubiegania się                      o przyznanie 

stypendium szkolnego nie może 

przekraczać kwoty 456 zł netto. 

Za dochód uważa się sumę 

miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z 

miesiąca sierpnia 2015 r. lub w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca, w którym 

wniosek został złożony. Wykazane 

dochody muszą być potwierdzone 

odpowiednim zaświadczeniem albo 

oświadczeniem.  

Stypendium przyznawane jest na 

dany rok szkolny i realizowane poprzez 

refundację wydatków poniesionych na cele 

edukacyjne dla ucznia w danym roku 

szkolnym, na podstawie przedłożonych 

oryginałów faktur VAT oraz rachunków 

wystawionych na rodzica lub ucznia. 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE 

EUROPEJSKIM 

WIDEOKLIPY I ZDJĘCIA 

Europejskie Stowarzyszenie Rozwoj

u Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi 

(ARGE) organizuje w ramach projektu 

wspartego środkami z Unii Europejskiej 

ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny i 

wideoklipów pod mottem „Europejskie 

korzyści wiejskie i innowacje”. 

Celem programu jest stworzenie 

ogromnej różnorodności i znaczenie 

społeczne regionów wiejskich w Europie 

jak również  siły innowacji w środowisku. 

Dlatego szukamy wideoklipów i zdjęć, 

które pokazują, że wsie i obszary wiejskie: 

 …są atrakcyjne, dzięki 

nowoczesnej przestrzeni życiowej 

z wysoką jakością życia, 

 oferują niezliczone możliwości 

wypoczynku i rekreacji, 

 są miejscem, gdzie pielęgnuje się 

dziedzictwo kulturowe i 

wypróbowuje  

się nowości, 

 są miejscami współżycia 

rozmaitych ludzi, 

 są miejscami, gdzie pracuje się i 

gospodaruje innowacyjnie i 

postępowo  

 wytwarzają produkty 

żywnościowe, energię i surowce 

naturalne dla całego 

społeczeństwa, 

 są zdominowane przez 

działalność rolniczą i leśną i / lub  

 mieszczą zasoby naturalne, które 

są poddane ochronie  

 

Najlepsze klipy i zdjęcia nie zostaną 

nagrodzone wyłącznie atrakcyjnym 

wyróżnieniem, lecz udostępnione 

szerokiej publiczności w całej 

Europie. Obok koszyczków z 

produktami rolniczymi oraz nagród 

rzeczowych z całej Europy do 

wygrania jest krótki atrakcyjny 

urlop. 

Termin nadsyłania - 15. 

października 2015 r.  

Udział i wymagania: 

Każdy uczestnik może przedłożyć 

łącznie najwięcej 3 wideoklipy lub 5 

zdjęć.  

Wszystkie przesyłki muszą zawierać 

informacje o autorze (nazwisko, adres, 

dane kontaktowe) jak również krótkie 

informacje o  miejscowości i dacie (w 

j. niemieckim lub angielskim). 

Uzupełniając, do zdjęcia lub klipu 

dołączyć można „historię”.  

a) zdjęcia mogą zostać dostarczone 

na nośniku danych (USB,DVD,CD, 

etc.) pocztą  



na adres Stowarzyszenia lub 

elektronicznie na dres e-mail: 

info@landentwicklung.org (max. 5 

MB/e-mail). 

b) wideoklipy mogą zostać 

dostarczone na nośniku danych 

(USB,DVD,CD, etc.) pocztą na 

adres Stowarzyszenia. Łączna 

długość klipu nie powinna 

przekraczać 5 minut. Powinien 

zawierać wyłącznie muzykę i 

obrazy bez licencji. W przypadku 

zawarcia tekstów mówionych, 

upraszamy o przekazanie 

dodatkowej  wersji  z napisami  

w j. angielskim. 

 

Dalsze regulacje: 

1. Prawo autorskie oraz prawo do 

własnego pliku wideo i obrazu 

Wnioskowanie wyraża zapewnienie 

uczestników, że są oni jedynymi autorami 

przesłanych prac, że prace i istniejące 

prawa autorskie można dowolnie 

wykorzystać. Poza tym uczestnicy ręczą za 

to, że osoby przedstawione, które i/lub 

właściciele praw, które znajdują się na 

przedstawionych obiektach, wyrażają 

zgodę na publikację i wykorzystanie zdjęć 

oraz klipów w zgodnej formie i przedłożą 

ewentualnie konieczne urzędowe 

zezwolenia.  Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność za wszelkie szkody 

poniesione przez Europejskie 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi 

ARGE, powstałe poprzez brak wymaganej 

zgody innych osób lub brak zgody organu 

regulacyjnego. 

2.Prawa 

 

Wszystkie nadesłane zdjęcia i klipy 

względnie fragmenty mogą - niezależnie 

od tego, czy zostaną wyróżnione nagrodą- 

zostać wykorzystane przez wsparty ze 

środków unijnych projekt „Europejskie 

korzyści wiejskie i innowacje 2020 i jego 

dziennikarską ocenę (oczywiście pod 

nazwą autora). To dotyczy w 

szczególności prezentacji multimedialnej 

pod tym samym tytułem oraz wszystkich 

publikacji należących do projektu. 

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy 

Wsi ARGE ma także prawo udostępnić 

publicznie na swojej stronie internetowej, 

względnie w mediach społecznych  

wideoklipy i obrazy oraz przekazać je do 

prasy lub redaktorom czasopism celem 

stworzenia sprawozdania z konkursu. Na 

wymienione użytkowanie uczestnikom  

nie przysługuje możliwość wniesienia 

żadnego roszczenia na otrzymanie 

honorarium. 

3. Gwarancja 

 

Ryzyko utraty lub uszkodzenia video i foto 

przy transmisji online lub przy  przesłaniu 

ponoszą uczestnicy. Odpowiedzialność 

Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi jest 

wykluczona. 

      4.  Postanowienia końcowe 

Przesyłki, które merytorycznie, technicznie 

i z tyt. pozostałych wymagań nie spełniają 

warunków udziału lub są niekompletne, 

zostaną wykluczone z  uczestnictwa w 

konkursie.  

O dopuszczeniu zdjęć, których treść 

wątpliwie spełnia wymagania konkursowe, 

rozstrzyga jury. Decyzje jury są 

niepodważalne. Droga sądowa jest 

wykluczona.  

Kontakt (w razie pytań dodatkowych): 

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE) 

z.H. Doris Hofbauer 

mailto:info@landentwicklung.org


Domgasse 4/Stiege 2/16, A-3100 St.Pölten, 

Austria 

Tel.: +43 2742/28559 

E-Mail:hofbauer@landentwicklung.org 

 

 
 

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

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

W „Domku Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 

2 (tam, gdzie było 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 

było 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) 

*07.09.2015*21.09.2015* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


