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ROZMOWA  Z  KOMENDANTEM  POWIATOWYM  POLICJI  W  K�ODZKU    
INSPEKTOREM  ANDRZEJEM  SIDOROWICZEM � RADZIKOWSKIM

Czy móg�by pan w skrócie przedstawi� nam swój �yciorys zawodowy, oraz powiedzie� naszym 
czytelnikom kilka zda� o sobie�

S�u�b� w Policji pe�ni� od 1990 r. Przed obj�ciem stanowiska Komendanta Powiatowego 

Policji w K�odzku (pa�dziernik 2013 r.)  pe�ni�em funkcje Komendanta Powiatowego Policji  

w Z�bkowicach �l., a jeszcze  wcze�niej w Polanicy Zdroju.  

Uko�czy�em prawo na Uniwersytecie Wroc�awskim. Jestem absolwentem Wy�szej Szko�y 

Policji w Szczytnie, a tak�e Menad�erskiego Studium Kszta�cenia Kadry Kierowniczej na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc�awiu. 

Jakie cechy, pana zdaniem, powinien posiada� wspó�czesny policjant? Czym si� wyró�nia�, 
jakie posiada� wykszta�cenie? Wszak bycie policjantem jest swego rodzaju misj�? 

Ka�dy z funkcjonariuszy Policji niew�tpliwie powinien by� odpowiedzialny, uczciwy, 

wra�liwy na krzywd�, obiektywny, zdecydowany w dzia�aniu i kieruj�cy si� zasadami Etyki 

Zawodowej Policjanta. 

Permanentne podnoszenie wiedzy zawodowej powinno by� integraln� cech� wspó�czesnego 

policjanta, ale równie� koniecznym jest aby policjant potrafi� zaakceptowa� hierarchiczno��
struktury naszej formacji. Funkcjonariusz powinien posiada� conajmiej wykszta�cenie  �rednie, ale 

preferowane jest wykszta�cenie wy�sze.

S�yszy si�, �e policja wci�� odczuwa braki kadrowe. Czy pan tak�e cierpi na niedostatek 
pracowników ? A je�li tak, to w jakim rodzaju s�u�by ? Czy istniej� szanse na to, aby k�odzka 
policja otrzyma�a dodatkowe etaty ?

Na dzie� 15 listopada br. w Policja Powiatu K�odzkiego posiada    11   wakatów i 

sukcesywnie s� one uzupe�niane. Nadmieniam, �e  poprzednich latach ten stan kszta�towa� si� na 

podobnym poziomie. 

Natomiast kwestia naboru realizowana jest przez Komend� Wojewódzk� policji, w zwi�zku z tym  

na chwil� obecn� nie posiadam informacji na temat ilo�ci osób, które zostan� przyj�te.

W �lad za czynnikiem ludzkim idzie czynnik sprz�towy. Jak dzisiaj wygl�da kwestia 
wyposa�enia k�odzkiej policji w nowoczesny sprz�t. Czy wystarczaj�ca jest np. liczba 
radiowozów, komputerów, sprz�tu specjalistycznego? 

Policja Powiatu K�odzkiego dysponuje 63 radiowozami. W sk�ad tej floty wchodz� radiowozy 

oznakowane oraz nieoznakowane, które to wykorzystywane s�  przede wszystkim przez pion 

kryminalny. 

Dysponujemy zgodn� z obowi�zuj�cymi normami wyposa�enia, przewidzianymi dla tego typu 

jednostki, ilo�ci� samochodów i motocykli. 

Obs�ug� pojazdów zapewnia Wydzia� Transportu KWP we Wroc�awiu.  

Zaopatrzenie w sprz�t komputerowy i biurowy  generalnie jest dobre, chocia� wymaga 

sukcesywnej wymiany.

Z jakim rodzajem przest�pstw i wykrocze� najcz��ciej spotyka si� policja na terenie powiatu 
k�odzkiego ? Które z gmin naszego powiatu s� najbardziej kryminogenne  i jak na tym tle 
przedstawia si� gmina Mi�dzylesie ?  
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W�ród wykrocze� najcz��ciej wyst�puj�cymi s�: spo�ywanie alkoholu w miejscu publicznym, 

zak�ócenia �adu i porz�dku, oraz  kradzie�e i uszkodzenia mienia. Policja powiatu k�odzkiego cz�sto 

przyjmuje te� zg�oszenia dotycz�ce oszustw internetowych, przemocy w rodzinie oraz naruszenia 

obowi�zku alimentacyjnego. Nie ma tu jakiego� uzasadnienia dla takiego stanu rzeczy. Po prostu 

jest to zwi�zane z ilo�ci� mieszka�ców i osób przyjezdnych. Trudno wskaza� gminy najbardziej 

kryminogenne, poniewa� nie prowadzimy tego rodzaju statystyki w rozbiciu na gminy.

Jak pan  ocenia ogólny stan bezpiecze�stwa w naszym powiecie ?

Powiat k�odzki, w porównaniu z innymi o podobnych cechach demograficznych,  oceniam 

jako bezpieczny. Oczywi�cie nie oznacza to, �e przest�pczo�� w naszym powiecie nie wyst�puje. Jest 

jej po prostu mniej ni� w innych powiatach naszego kraju. Niew�tpliwie na ten stan rzeczy ma 

wp�yw wiele czynników.  Zauwa�alna jest poprawa stanu bezpiecze�stwa w stosunku do 

poprzednich lat. Obecnie dynamika przest�pczo�ci w podstawowych kategoriach  kszta�tuje si�
poziomie 91 procent.

Czy teren naszego powiatu jest w jaki� sposób szczególny �trudny� dla policji ? 

Powiat K�odzki jest bardzo specyficzny, albowiem KPP w K�odzku obs�uguje obszar 277 km
2
. 

Nasz powiat  to a� 190 km granic z Republik� Czesk�. Niezb�dna jest zatem  sta�a  wspó�praca  

z policj� czesk�, w tym  z  trzema województwami czeskimi. 

Mieszka�cy naszej gminy cz�sto mówi�, �e �w Mi�dzylesiu nie wida� policji�, oczekuj� aby 
by�a ona bardziej widoczna. Wspominaj� piesze patrole� Czy jest pan zwolennikiem pieszych 
patroli i jak to wygl�da w praktyce ?

Komenda Powiatowa Policji w K�odzku to nie tylko K�odzko, ale wszystkie gminy w tym 

równie� gmina  Mi�dzylesie. Wzrost poczucia bezpiecze�stwa w powiecie k�odzkim to priorytet nie 

tylko dla Policji i innych s�u�b mundurowych, ale tak�e dla w�adz samorz�dowych, które aktywnie 

wspieraj� dzia�ania podejmowane w tym zakresie.  

Obecno�� policjantów w patrolach pieszych   przynosi nie tylko dobre rezultaty wykrywacze, 

ale równie� prewencyjne. Sukcesywnie podejmowane s� dzia�ania maj�ce na celu kierowanie 

zwi�kszonej ilo�ci policjantów do patroli pieszych szczególnie na II i III zmianie.

Jakich przest�pstw ujawnia si� w gminie Mi�dzylesie najwi�cej  i czy s� w niej rejony 
szczególnie niebezpieczne ?

Tak jak wcze�niej odpowiedzia�em na Pa�skie pytanie.

Z rozmów z mieszka�cami naszej gminy wynika, �e policja cieszy si� w�ród nich znacznym 
zaufaniem. Mimo to komunikacja mi�dzy spo�eczno�ci� gminy a policj� szwankuje, czego 
przyk�adem mo�e by� fakt,  i�  wielu mieszka�ców nie wie nawet kto jest ich dzielnicowym. 
Czy s� prowadzone dzia�ania zmierzaj�ce do poprawy tej sytuacji ?
  

Teren gminy Mi�dzylesie obs�uguje  dwóch dzielnicowych i nie nale�y uogólnia�, �e 

mieszka�cy nie znaj� swoich dzielnicowych. Nie posiadam  sygna�ów aby w Mi�dzylesiu by� taki 

problem. Przypomn�, �e wykaz dzielnicowych wraz z numerem telefonu jest umieszczony na stronie 

internetowej KPP w K�odzku. 

Na jakich zasadach funkcjonuje obecnie Posterunek Policji w Mi�dzylesiu ? 
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Posterunek Policji w Mi�dzylesiu znajduje si� na ul. Granicznej nr 3 w Mi�dzylesiu 

(tel. 74 812-63-07). Kierownikiem Posterunku w Mi�dzylesiu jest asp.sztab. Adam Gonciarz  

Jednostka ta podlega bezpo�rednio pod Komisariat Policji w Bystrzycy K�. 

Zacz�� si� niedawno nowy rok szkolny. Jak wygl�da wspó�praca policji ze szko�ami w naszej 
gminie ?

Zadania z zakresu prewencji kryminalnej realizowane s� w ca�ym powiecie w tym równie� na 

terenie gminy Mi�dzylesie. Policjanci przeprowadzaj� spotkania z dzie�mi i m�odzie��. Uczestnicz�
w pogadankach dla uczniów wszystkich szkó� omawiaj�c ró�nego rodzaju problematyk� dotycz�c�
bezpiecze�stwa. Ponadto maj� sta�y kontakt z pedagogami szkolnymi  

i dyrektorami placówek o�wiatowych w celu rozwi�zywania problemów najm�odszych mieszka�ców 

gminy.

Co najbardziej przeszkadza policji w wykonywaniu obowi�zków ?

Podstawow� rol� policji  jest czuwanie nad prawem ustanowionym i zapewnienie 

bezpiecze�stwa. Mieszka�cy maj� prawo do subiektywnej krytyki, niezale�nie od faktycznego stanu 

prawnego.   

Przypomn�, �e Komendant Powiatowy Policji w K�odzku lub jego zast�pca przyjmuje 

interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedzia�ki w godzinach od 15.30 do 17:00  

Ponadto w sprawach skarg przyjmuje interesantów Zespó� Kontroli KPP w K�odzku -  

w poniedzia�ek od 9.00-17.00 i od wtorku do pi�tku w godz. od 7:30 do 15:30  

Natomiast naczelnicy wydzia�ów KPP w K�odzku oraz komendanci podleg�ych komisariatów oraz 

ich zast�pcy w sprawach skarg i wniosków przyjmuj� w swoich godzinach urz�dowania.

Czy ma pan dni dy�urów, podczas których mieszka�cy mog� si� spotka� z panem osobi�cie ? 

Oczywi�cie. Komendant Powiatowy Policji w K�odzku lub jego Zast�pca przyjmuje 

interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedzia�ki w godzinach od 15.30 do 17:00  

w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w K�odzku pl. Chopina 2.

Jak ocenia pan wspó�prac� z nasz� gmin� ?

Wspó�praca z gmin� Mi�dzylesie tak jak z innymi w naszym powiecie jest na wysokim 

poziomie. 	ycz� sobie kontynuacji takiej wspó�pracy na rzecz bezpiecze�stwa naszych mieszka�ców.

Na zako�czenie mo�e kilka zda� od siebie�

Zbli�aj� si� �wi�ta i koniec roku, wiec wykorzystam okazje, aby ju� teraz z�o�y� �yczenia. 

Z okazji zbli�aj�cych si� �wi�t Bo�ego Narodzenia i Nowego Roku pragn� z�o�y� wszystkim 

mieszka�com powiatu k�odzkiego oraz turystom najserdeczniejsze �yczenia zdrowia, wielu dobrych 

dni i wszelkiej pomy�lno�ci w �yciu osobistym i zawodowym. Niech te �wi�teczne dni b�d� dla nas 

wszystkich spokojne i bezpieczne.  

Dzi�kuj� za rozmow�



Informacje z Gminy�

5 

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ  
W MI�DZYLESIU 

 odby�a si� 27 pa�dziernika 2015 r.  

W proponowanym porz�dku obrad 

znalaz�o si�: 

Podj�cie uchwa� w sprawach: 

1/Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwi�zywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 

Mi�dzylesie na rok 2016.  

2/przyj�cia Programu wspó�pracy Gminy 

Mi�dzylesie z organizacjami 

pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami 

prowadz�cymi dzia�alno�� po�ytku 

publicznego w zakresie realizacji zada�
publicznych na 2016 r. 

3/ wyboru �awników do S�du Rejonowego 

w K�odzku. 

4/ przyj�cia informacji o przebiegu 

wykonania bud�etu Gminy wraz  

z informacj� o kszta�towaniu si�
wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu planów 

finansowych samorz�dowych instytucji 

kultury za I pó�rocze 2015 r. 

5/ zmian w  bud�ecie gminy na rok 2015.  

6/ udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu K�odzkiego na  

zadania pn. �Odbudowa drogi powiatowej 

nr 3235D Bystrzyca K�odzka � D�ugopole 

Dolne � D�ugopole Zdrój � D�ugopole 

Górne � Roztoki�. 

Zainteresowanych dok�adnym przebiegiem 

obrad odsy�amy do oficjalnej strony naszej 

gminy ����������	
��
��	 zak�adka BIP  

i zak�adka Rada Miejska. 

AKCJA ZIMA 

W zwi�zku ze zbli�aj�cym si�
sezonem zimowym informujemy, �e na 

terenie miasta i gminy Mi�dzylesie dzia�aj�
s�u�by zajmuj�ce si� zimowym 

utrzymaniem dróg. Za ca�oroczne 

utrzymanie w czysto�ci ulic, dróg, 

chodników, schodów, alejek i innych 

ci�gów komunikacyjnych znajduj�cych si�
na terenie miasta Mi�dzylesie 

odpowiedzialny jest Zak�ad Us�ug 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mi�dzylesiu.  

Natomiast zimowym utrzymaniem 

dróg gminnych i lokalnych zajmuje si�
Firma Us�ugowo-Transportowa ,,Dar-Tur� 

s.c. Henryk Bardzi�ski, Dariusz 

Bardzi�ski.  

Osob� nadzoruj�c� z ramienia tut. 

urz�du jest Grzegorz Jankowski. Wszelkie 

wnioski i uwagi nale�y zg�asza� pod nr tel. 

748126374 wew. 26 oraz 799321111.

ROBOTY PUBLICZNE 

 Dobiegaj� ko�ca prace w ramach 

robót publicznych realizowane na terenie 

ca�ej gminy. W ostatnich dwóch 

miesi�cach wykonano nast�puj�ce zadania: 

� uprz�tni�to i przywrócono dro�no��
�cie�ki edukacyjnej "�ladami nieistniej�cej 

wsi Czerwony Strumie�" (blisko 3 km 

drogi), 
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� utwardzono i wyprofilowano drog�
w Gniewoszowie na d�ugo�ci ponad 300 m 

(dojazd do posesji nr 18A), 

� postawiono znaki strza�owe 

(kierunkowe) pomocne przy lokalizowaniu 

nieruchomo�ci w Gajniku, Jaworku oraz 

Pisarach, 

� wymieniono drewniane mosty 

umo�liwiaj�ce dojazd do posesji 

mieszka�ców w Domaszkowie (ul. 

Kolejowa 14), D�ugopolu Górnym (nr  

8 i nr 141), Goworowie (nr 52), 

� w ramach programu �Bezrobotni dla 

gospodarki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej� dokonano 

melioracji rowów na d�ugo�ci 2500 

metrów w Domaszkowie, Micha�owicach 

oraz Gajniku, 

� wykoszono i odkrzaczono dzia�ki gminne 

przeznaczone do sprzeda�y w Jod�owie, 

Gniewoszowie, Roztokach i D�ugopolu 

Górnym, 

� rozebrano zniszczony przystanek 

Boboszów (naprzeciw Ko�cio�a) 

i postawiono nowy, 

� uzupe�niono ubytki na drodze gminnej nr 

119951D w Boboszowie, 

� wykoszono teren pod nowy plac zabaw 

w Boboszowie, 
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� odkrzaczono teren nowego cmentarza 

w Roztokach, 

� wykonano zjazdy parkingowe przy 

�wietlicy wiejskiej w Dolniku, 

� przygotowano drewno opa�owe 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Domaszkowie, 

� odbudowano zawalony przyczó�ek 

w Roztokach (nr 52). 

Roczne podsumowanie prac opublikujemy 

w grudniowym wydaniu Informatora. 

Powy�ej zdj�cia z wykonanych zada�. 

JESZCZE PRZED NASTANIEM 
ZIMY�. 

Trwaj� prace przy renowacji ogrodzenia z 

piaskowca  przy budynku  ul. Powsta�ców 

�l�skich 7 w Mi�dzylesiu,  

w którym m.in. znajduje si� Poczta Polska. 

Wykonawc� przedsi�wzi�cia jest Zak�ad 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Mi�dzylesiu, zarz�dca wspomnianej 

nieruchomo�ci. Dotychczasowy stan 

techniczny ogrodzenia stwarza� realne 

zagro�enia dla przechodniów. Rozpocz�to 

równie� odbudow� zniszczonego 
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ogrodzenia na polu biwakowym  

w Mi�dzylesiu, od strony rzeki i ���cznika� 

do ul. Pionierów.

Wykonawc� jest ZUK Sp. z o.o.  

Jak poprzednim dzia�aniu, tak  

i tym przypadku, mamy na wzgl�dzie 

popraw� bezpiecze�stwa osób 

korzystaj�cych z terenu rekreacyjnego. 

INWESTYCJE ZAKO�CZONE 
 I TRWAJ�CE NA TERENIE 

GMINY MI�DZYLESIE 

Informujemy, �e zako�czony zosta� remont 

  

drogi gminnej w miejscowo�ci Pisary na 

dz. nr 209 cz. w km 0+000-0+240 oraz 

drogi nr 119964D w km 0+113+0+498 na 

dz. nr 224 cz. w Domaszkowie. 

Uko�czono tak�e remont infrastruktury 

drogowej na ulicy Szarych Szeregów - dz. 

nr 483 cz. w Mi�dzylesiu  

w km 0+040-0+090 (zjazd z drogi 

krajowej nr 33). 

Powy�sze inwestycje realizowane s�  
w ramach jednego zadania, którego 

wykonawc� jest Przedsi�biorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp.  

z o.o.  z/s  w K�odzku. Realizacja 

przedsi�wzi�cia, o ��cznej warto�ci 

479 983,71 z�., by�a mo�liwa dzi�ki 

wsparciu ze �rodków rezerwy celowej 

bud�etu  pa�stwa na przeciwdzia�anie  

i usuwanie skutków kl�sk �ywio�owych 

wysoko�ci  383 980,00 z�. 

PRZEJ�CIE NA STAN MIENIA 
GMINNEGO BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

Umowa notarialn� z dnia  

6 listopada br. gmina Mi�dzylesie naby�a 

nieodp�atnie na stan mienia gminnego, od 

Skarbu Pa�stwa- Agencji Nieruchomo�ci 

Rolnych O/Terenowy we Wroc�awiu, dwa  

budynki mieszkalne w D�ugopolu Górnym: 

nr 141 (budynek 3-lokalowy) i nr 154 
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(budynek 6 -lokalowy).  

W ka�dym budynku jest po jednym 

pustostanie, które w odpowiednim czasie 

zostan� przydzielone do zasiedlenia przez 

osoby uj�te na li�cie oczekuj�cych na 

mieszkanie. Wcze�niej, budynki te   

 wyremontowane zosta�y przez gmin�,  
w ramach udzielonej przez Agencj�, 
bezzwrotnej pomocy finansowej, a która 

wynios�a 471.145 z� 

REMONT UL. KO�CIELNEJ 

Gmina Mi�dzylesie przyst�pi�a do 

remontu cz��ci ul. Ko�cielnej. Pracami 

obj�to odcinek 300 mb drogi od zjazdu  

z drogi krajowej nr 33 (ul.  

L. Wary�skiego) do ul. Tysi�clecia 

Pa�stwa Polskiego. Wykonawc� robót jest 

firma BASCH Sp. z o.o. z/s w D�ugopolu 

Zdroju. Realizacja przedsi�wzi�cia jest 

mo�liwa dzi�ki wsparciu ze �rodków 

rezerwy celowej bud�etu pa�stwa, na 

przeciwdzia�anie i usuwanie skutków kl�sk 

�ywio�owych w roku 2015.  

UTYLIZACJA WYROBÓW 
ZAWIERAJ�CYCH AZBEST                             

W BIE��CYM ROKU 

Wzorem lat ubieg�ych, równie� obecnie 

przyst�pili�my do realizacji ,,Programu 

usuwania azbestu i wyrobów 

zawieraj�cych azbest z terenu gminy 

Mi�dzylesie. W tym roku po wy�onieniu 

firmy zosta�o fachowo zutylizowanych 

oko�o 3.590 m
2
 p�yt cementowo-

azbestowych, co daj� mas� ok. 40 ton. 

. 

"�czna warto�� zadania wynios�a 

23.424,38 z�. Na realizacj� zadania zosta�a 

przekazana dotacja z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony �rodowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysoko�ci 85%  

( 19.910,00 z�), co jest istotn� form�
pomocy dla naszej gminy. Dzi�ki temu 21 

obiektów pozby�o si� k�opotliwego 



Informacje z Gminy�

10 

,,ci��aru", a co najwa�niejsze w sposób 

ca�kowicie legalny i bezp�atny. 

BEZPIECZNA REMIZA 

Od 1 listopada 2015 r. dzia�a monitoring 

na terenie remizy OSP Mi�dzylesie -  

5 kamer na zewn�trz i 3 kamery  

w �rodku budynku. Ca�kowity koszt 

zakupu i monta�u urz�dze� to blisko 6.000 

z� - za wszystko zap�acili stra�acy z 

w�asnych funduszy (mi�dzy innymi z 

ekwiwalentu, który otrzymuj� za udzia� w 

dzia�aniach ratowniczo-ga�niczych). 

SPOTKANIE ROBOCZE 
PO�WI�CONE OMÓWIENIU 
BUD�ETU ,,SINGLETRACK 

GLACENSIS� 

27 pa�dziernika odby�o si�  
w Mi�dzylesiu spotkanie partnerów ze 

strony polskiej i czeskiej w sprawie 

omówienia bud�etu realizacji projektu 

transgranicznego pod nazw�
,,SingletrackGlacensis� 

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy  

z gminy Bardo, K�odzka, Stronia �l�skiego 

oraz Mi�dzylesia. Ze strony czeskiej 

uczestniczyli przedstawiciele Regionu 

Orlicko-Trebovsko, Choce� i Moravska 

Trebova. G�ównym tematem by�o 

omówienie bud�etu projektu, który wed�ug 

wymogów Programu Interreg V-A winien 

by� zrównowa�ony po obydwu stronach 

partnerskich. Koszt bud�etu zamyka si� w 

granicach 5 mln. Euro. Poruszono równie�
kwestie organizacji wspólnych imprez 

rowerowych po obu stro

nach granicy, s�u��cych przybli�eniu idei 

naszego przedsi�wzi�cia. 

Ko�cowym etapem by�o uzgodnienie 

miejsca i czasu podpisania umowy 

partnerskiej, która umo�liwi z�o�enie 

wst�pnej aplikacji projektu do instytucji 

finansuj�cej. 

WIZYTA DELEGACJI MIASTA 
PARTNERSKIEGO LOHNE W 

MI�DZYLESIU 

W dniach 18-21.10.2015 r. Mi�dzylesie 

odwiedzi�a delegacja miasta partnerskiego 

Lohne (Niemcy). W niedzielny wieczór,  

w siedzibie Urz�du Miasta i Gminy 

Mi�dzylesie go�ci przywita� burmistrz 

Tomasz Korczak z pracownikami. 

W poniedzia�ek, 19. pa�dziernika br.,  

w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultury  

w Mi�dzylesiu odby�o si� spotkanie go�ci 

z Sekretarzem Miasta i Gminy, pani�
Aleksandr� Kruk, po którym nasi 

przyjaciele wraz z przewodnikiem, panem 

Bogus�awem Steckim, udali si� na 

wycieczk� poznawcz�. Odkrywaniu 

historii miasta z jego dobrami i pi�knymi 

widokami, towarzyszy�y cz�sto chwile 

wzrusze�. Oprócz Zespo�u Zamkowo - 
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Pa�acowego, delegacja odwiedzi�a ko�ció� 

p.w. Bo�ego Cia�a z kru�gankiem. 

Serdeczne podzi�kowania za udost�pnienie 

obiektów dla w�a�cicieli i pracowników 

 Zamku Mi�dzylesie Sp. z o.o. oraz ks. 

dziekana Jana Tracza. 

SPOTKANIE CZ�ONKÓW 
PSORW W GMINIE CEKCYN 

 Wójt gminy Cekcyn - Jacek Brygman oraz 

Przewodnicz�cy Prezydium PSORW � 

burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, 

zorganizowali kolejne spotkanie Polskiej 

Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), 

w dniach 14-15.X.2015 r. w gminie 

Cekcyn (powiat tucholski, woj. kujawsko-

pomorskie). 

Oprócz przedstawiciel z 21. gmin,  

w spotkaniu uczestniczyli tak�e 

przedstawiciele Wydzia�u Architektury 

Politechniki Gda�skiej oraz Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- 

podmioty wspó�pracuj�ce z samorz�dami 

w zakresie planowania przestrzennego, 

kszta�towania krajobrazu, rewitalizacji  

i projektowania architektonicznego, oraz 

�l�skiego Zwi�zku Gmin i Powiatów  

z Katowic. 

Gmin� Mi�dzylesie reprezentowa� 

burmistrz Tomasz Korczak oraz Wies�awa 

Szyrsze�. 

Tematem przewodnim spotkania by�a: 

"Turystyka szans� rozwoju gminy". Na 

spotkaniu omówiono projekt statutu  

i procedur� powo�ania Stowarzyszenia 

Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W 

poczet cz�onków PSORW, w sk�ad  której 

wchodzi 45 gmin z ca�ej Polski, przyj�ta 

zosta�a gmina Niwiska, woj. podkarpackie. 

W cz��ci studyjnej zwiedzono Rezerwat 

Cisów Staropolskich im. Leona 

Wyczó�kowskiego w Wierzchlesie, oraz 

wys�uchano informacji nt. dzia�alno�ci 

organizacji  pozarz�dowych i �wietlic 

wiejskich w gminie Cekcyn, 

przedstawionej w bardzo ciekawy sposób, 

w �wietlicy wiejskiej w Brzozie, przez 

prezesa Towarzystwa Mi�o�ników Ziemi 

Cekcy�skiej Na zako�czenie pierwszego 

dnia, z koncertem wyst�pi�a orkiestra 

�Campanella� powsta�a w 1971 r.,  

a dzia�aj�ca przy Zespole Szkó�  

w Cekcynie. 

Kolejne spotkanie cz�onków  zaplanowano 

na prze�omie kwietnia-maja 2016 r.  

w naszej gminie, a tematem b�dzie 

�Wp�yw wspó�pracy transgranicznej na 

odnow� wsi�. 

KOLEJNY JU� RAZ JESTESMY 
GMIN� FAIR PLAY ! 
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W salonie �Chopin� Hotelu Bristol, na  

Krakowskim Przedmie�ciu w Warszawie 

(obok Pa�acu Prezydenta RP) odby�a si�
uroczysta Gala Fina�owa XIV edycji 

programu �Gmina Fair Play� oraz II edycji 

programu �Przyjazna Polska�. 

Organizatorem programów jest Instytut 

Bada�  nad Demokracj�  
i Przedsi�biorstwem Prywatnym KIG. 

W�ród 17. wyró�nionych samorz�dów jest 

tylko jeden z województwa dolno�l�skiego 

- gmina Mi�dzylesie. 

Certyfikat ,,Gminy Fair Play� z r�k 

wicepremiera Janusza Piechoci�skiego 

odebra� burmistrz Tomasz Korczak. To ju�
dziewi�te wyró�nienie dla gminy 

Mi�dzylesie od pocz�tku trwania 

konkursu. 

PRODUKTY REGIONALNE 
ZIEMI K�ODZKIEJ 

Ziemia K�odzka to wyj�tkowo urokliwy 

zak�tek Polski. Lista walorów bardzo 

liczna, a w niej�wspó�czesne bogactwo 

regionu � produkty regionalne.  

Produkty wytwarzane zgodnie z natur�  
i dba�o�ci� o unikatowy efekt ko�cowy. 

Dzi�ki czystym potokom pstr�g smakuje 

wybornie, czyste powietrze sprzyja 

producentom miodu, gryki czy aronii,  

a Klaster Wo�owina Sudecka skupia szereg 

hodowców byd�a na obszarze górskim.  

Coraz cz��ciej Stowarzyszenie Gmin 

Polskich Euroregionu Glacensis dostrzega 

ludzi, którzy tworz� co� nietuzinkowego, 

wyj�tkowego, wspiera nowe produkty  

i promuje zdrowy styl �ycia. To nowy 

proces w regionie wart popularyzacji  

i wsparcia. To tworzenie si� sieci i oferty 

edukacyjnej w zakresie produktu 

regionalnego. 

Na terenie Ziemi K�odzkiej przyznano 

ponad 50-ciu podmiotom logo 

promocyjne: ZIEMIA K�ODZKA produkt 

lokalny, które widniej� w miejscach 

wyró�nionych, a w tym na terenie gminy 
Mi�dzylesie w siedmiu przypadkach. 

Zapraszamy do odszukania i odwiedzenia 

tych miejsc, no i koniecznie smakowania 

produktów.  

A miejsce poznacie pa�stwo po znaku: 

KONCERT 
PATRIOTYCZNY 

11 listopada w sali MGOK odby� 

si� koncert patriotyczny w wykonaniu 

zespo�u �Oset� z Goworowa i Zespo�u 

Wokalno- Instrumentalnego z Zespo�u 

Szkó� w Mi�dzylesiu. Na  sali zgromadzi�a 

si� prawie 150. osobowa widownia. 

Wykonawcy- uczniowie wraz z zespo�em 

wprawili nas w podnios�y i uroczysty 

nastrój. Pi�knie i dojrzale wykonane 

utwory poruszy�y niejedno serce  

i wycisn��y �zy wzruszenia. Dzi�kujemy 

serdecznie za ten pi�kny koncert, a  pani 

Lilii Kucfir za recytacj� wierszy 

patriotycznych. 

 Zespó� �Oset� obchodzi� swoje 10-lecie. 

Burmistrz Tomasz Korczak wr�czy� 

zespo�owi i kierownikowi zespo�u pani 

Dorocie Bieleckiej pami�tkowe grawery. 

Gratulujemy zespo�owi rocznicy, 

dzi�kujemy za 10-lat wspólnych prze�y�, 
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za wiele wspania�ych koncertów i za 

w�o�ony trud podczas przygotowywania 

kolejnych repertuarów. 	yczymy 

wszystkim cz�onkom zespo�u zdrowia, 

wytrwa�o�ci i wielu udanych koncertów.  

CZYM SKORUPKA ZA M�ODU 
NASI�KNIE� 

21 pa�dziernika w go�cinnych 

murach mi�dzyleskiego MGOK odby� si�
� z rekomendacji Gminnej Komisji 

Rozwi�zywania Problemów 

Alkoholowych, przy pe�nej aprobacie 

burmistrza Tomasza Korczaka, koncert  

o przes�aniu profilaktycznym, którego 

wykonawc� by� znany ze swej twórczo�ci 

Gabriel Fleszar. 

 Spektakl s�owno-muzyczny, oparty 

na z�ych do�wiadczeniach w�asnych 

wykonawcy i jego przyjació� - jak wynika 

z rozmów �pokoncertowych� � wywo�a� 

w�ród uczniów klas szóstych SP i uczniów 

naszych gminnych gimnazjów (a by�o ich 

na sali widowiskowej MGOK ok. 200 "), 

oczekiwane, pozytywne refleksje.  

Program oceniony te� zosta� 

pozytywnie przez grono pedagogiczne 

uczestnicz�cych w koncercie szkó�. 

Podobny w przes�aniu spektakl planowany 

jest ju� na pierwszy kwarta� roku 

przysz�ego. 

INFORMACJE Z MGOK 

Zapraszamy dzieci na spotkanie  
z Miko�ajem dnia 6.12.2015r o godz. 
14.00 do Sali MGOK w Mi�dzylesiu. 
Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt z MGOK (748126343) lub  
z OPS. Tak�e 6 grudnia o godz. 16.30 
uroczyste odpalenie �wiate�ek na rynku 
w Mi�dzylesiu. 

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

18 pa�dziernika w sali MGOK odby� si�
wyst�p zespo�u �Mi�dzylesianie� pt 

�Piosenka z tamtych lat�. W wykonaniu 

zespo�u us�yszeli�my piosenki 

patriotyczne, wojskowe, sybirackie a tak�e 

patriotyczne wiersze. Dzi�kujemy za 

przypomnienie znanych pie�ni i piosenek, 

które mogli�my wspólnie z zespo�em 

za�piewa�.  

AKCJA PROFREKWENCYJNA  
I M�ODZIE�OWE WYBORY 

DO PARLAMENTU  
W DOMASZKOWIE 

W dniach 19 � 20 pa�dziernika 

2015 roku uczniowie Samorz�dowego 

Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie wzi�li 
udzia� w dwóch bardzo wa�nych 

wydarzeniach: akcji profrekwencyjnej  

i m�odzie�owych wyborach do parlamentu. 

S� to dzia�ania, jakie nasza m�odzie�
realizuje w ramach akcji #M�odzi g�osuj�#, 

zorganizowanej przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. W tej edycji bierze udzia� 

ponad 1500 szkó�.  

Celem akcji profrekwencyjnej by�o 

zach�cenie mieszka�ców Domaszkowa do 

udzia�u w wyborach parlamentarnych. 

Uczniowie rozkleili na terenie 

miejscowo�ci plakaty, rozdawali 

mieszka�com ulotki oraz informowali ich 

dlaczego warto g�osowa�.  
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Mamy nadziej�, �e nasza akcja 

przyniesie zamierzony skutek i przyczyni 

si� do zwi�kszenia frekwencji. Szkolna 

symulacja wyborów by�a natomiast 

doskona�� okazj� do tego, �eby m�odzie� z 

naszego gimnazjum mog�a wyrazi� w�asne 

zdanie, a tak�e pozna� mechanizmy 

wyborcze i form� g�osowania.  

PASOWANIA NADSZED� 
CZAS� 

     A nadszed� - 29 pa	dziernika 2015 
roku o godzinie 9:00. W�a�nie wtedy, w 

sali gimnastycznej Samorz�dowej Szko�y 

Podstawowej w Domaszkowie, mia� 

miejsce niecodzienna uroczysto��
�lubowania i Pasowania Uczniów klas 

pierwszych. Na pocz�tku �krasnoludki� z 

klasy IV wraz z czarownic�, po szeregu 

wypowiedzianych zakl�� przywo�ali do 

sali pierwszoklasistów, którzy z�o�yli 

przed nimi swoje pierwsze obietnice.  

W dalszej cz��ci mali uczniowie 

zaprezentowali swoje aktorskie talenty, 

Przywitali wszystkich przyby�ych go�ci,  

a nast�pnie recytowali wiersze i �piewali 

ciekawe piosenki, wykonuj�c przy nich 

odpowiednie ruchy i gesty. Po nie byle 

jakim programie artystycznym, bior�c 

wszystkich obecnych w sali na �wiadków, 

a wi�c zaproszonych zacnych go�ci  

w osobach: sekretarz gminy, która 

przyby�a w zast�pstwie burmistrza, so�tysa, 

ks. proboszcza, dyrektor Domu Dziecka, 

przewodnicz�cej Rady Rodziców, a tak�e 

wobec pani dyrektor, wychowawczy�, 
wielu nauczycieli, rodziców, bab�, 
dziadków, uczniów klas II � ich i III � ej 

oraz samorz�dów uczniowskich  

z pozosta�ych klas, nasi Milusi�scy kl�cz�c 

na jednym kolanie, z uniesionymi do góry 

palcami prawej r�ki ws�uchani w tre��
Aktu �lubowania, który odczyta�a dyrektor 

Alicja Jakubczak, wyrzekli g�o�ne:       

             ��LUBUJEMY�.  

Nast�pnie p. dyrektor dokona�a pasowania 

ka�dego dziecka na ucznia klasy I, k�ad�c 

mu na rami� symboliczny o�ówek. 

Równie� wychowawczyni klasy I a Jolanta 

Ptasi�ska zosta�a pasowana na nauczyciela, 

gdy�  
w obecnym roku szkolnym po raz 

pierwszy w swej karierze podj��a prac� w 

szkole � w klasie I. 

Na koniec �wie�o upieczeni 

pierwszoklasi�ci zostali obdarowani 

�yczeniami i upominkami w postaci 

pami�tkowych dyplomów, sówek, planów 

lekcji i s�odyczy. By� te� czas na robienie 
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zdj�� grupowych i indywidualnych. 

Po cz��ci oficjalnej, w Domu Kultury, 

czeka� na dzieci przygotowany przez 

rodziców s�odki pocz�stunek. Ma�ym 

bohaterom towarzyszyli ich bliscy, pani 

dyrektor, wychowawczynie oraz 

zaproszeni go�cie. Mi�� niespodziank�
okaza�a si� pi�kna dekoracja, przy której 

wykonano wiele zdj��. 
Wszystkim pierwszoklasistom �yczymy 

wielu sukcesów na szkolnym szlaku 

zdobywania wiedzy i umiej�tno�ci. 

�SZTUKA ZA�MIECONA� 

20 pa�dziernika 2015r. grupa 

uczniów Zespo�u Szkolno - 

Przedszkolnego w Domaszkowie go�ci�a w 

Specjalnym O�rodku Szkolno- 

Wychowawczym w D�ugopolu Zdroju. 

Wizyta zwi�zana by�a z rozstrzygni�ciem 

organizowanego przez t� placówk�
Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. 

�Sztuka za�miecona�. Po uroczystym 

wr�czeniu dyplomów i nagród uczniowie 

wzi�li udzia� w nietypowej lekcji przyrody 

przeprowadzonej przez le�nika - edukatora 

p. Mariusza K�p�, oraz wspólnie posadzili 

pami�tkowe drzewo. W�ród nagrodzonych 

i wyró�nionych znalaz�y si� prace naszych 

uczniów, z czego jeste�my bardzo dumni. 

Diana Serafinowicz kl. VI zaj��a III 

miejsce 

Wyró�nienia zdobyli: 

Weronika Lubczy�ska kl. V 

Julia �wiesiulska kl. IV 

Filip Ziemianek kl. V 

Mateusz Kopij kl. V 

Gratulujemy i �yczymy dalszych sukcesów 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
W SAMORZ�DOWYM 

PRZEDSZKOLU 
W DOMASZKOWIE 

5.11.2015 nasze przedszkole  

w Domaszkowie odwiedzili specjalni 

go�cie: nadkomisarz "ucja Szkwarek  

i komisarz Lew z Komisariatu Policji  

w Bystrzycy K�odzkiej. 

Celem spotkania by�o zapoznanie dzieci  

z zasadami bezpiecznego poruszania si�
pieszych po drogach publicznych  

i przypomnienie o konieczno�ci noszenia 

odblasków, by by� lepiej widocznym na 

drodze. 

Serdecznie dzi�kujemy za tak mi�e  

i pouczaj�ce spotkanie 

DZIE� POSTACI Z BAJEK 

  5 listopada w Samorz�dowej 

Szkole Podstawowej w Domaszkowie 

obchodzili�my ju� po raz drugi Dzie�
Postaci z Bajek. 

Szko�a zmieni�a si� w bajkow�
krain�, a uczniowie wcielili si� w ró�ne 

bajkowe postacie. Stroje by�y bardzo 
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pomys�owe i kolorowe. Nie zabrak�o 

ksi��niczek, piratów, wró�ek, smerfów, 

strasznych czarownic i ró�nych bajkowych 

zwierz�t. W klasach przeprowadzono 

konkurs na najbardziej pomys�owe 

przebranie. Uczniowie otrzymali ciekawe 

nagrody i s�odki pocz�stunek. 

Podczas przerw uczniowie, 

nauczyciele jak równie�, pani dyrektor, 

bawili si� wspólnie na korytarzu przy 

bajkowej muzyce. 

Humory wszystkim dopisywa�y, ju�
nie mo�emy doczeka� si� kolejnego 

spotkania z bajkami za rok. 

GRA TERENOWA 
 Z DRESZCZYKIEM 

W pi�tek 23.10.2015 roku  

w Samorz�dowym Gimnazjum nr 2  

w Domaszkowie odby�y si� otrz�siny klasy 

I w formie gry terenowej, która sprawdza�a 

ró�ne umiej�tno�ci pierwszoklasistów. 

Quiz naukowy, nauka pierwszej 

pomocy, konkurencje sportowe  

i plastyczne a tak�e test znajomo�ci 

j�zyków obcych to konkurencje 

przygotowane przez uczniów klasy I i II. 

Poszukuj�c królowej naszego gimnazjum, 

w któr� wcieli�a si� Kinga Noga, 

pierwszoklasi�ci dotarli nad rzek� Nys�. 
Na samym ko�cu trasy czeka� na 

wszystkich ma�y dreszczyk emocji � atak 

zombie. 

Gra zako�czy�a si� uroczystym 

pasowaniem na gimnazjalist� i rozdaniem 

pami�tkowych dyplomów. Nast�pnie 

zm�czeni i g�odni usiedli�my wspólnie do 

ogniska i upiekli�my kie�baski. Praca 

w�o�ona w przygotowanie zabawy nie 

posz�a na marne. Wszystkim gra bardzo si�
podoba�a. Sp�dzili�my czas w naprawd�
mi�ej atmosferze. 

  �SOBOTNIA 
ROZWIJALNIA� 

W Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym im. Przyjació� Dzieci w 

Domaszkowie realizowany by� projekt pod 

nazw� �Sobotnia rozwijalnia�. Warsztaty 

by�y prowadzone przez pracowników 

fundacji Tandem i odbywa�y si� we 

wrze�niu oraz w pa�dzierniku. Projekt by� 

dofinansowany ze �rodków projektu 

�Dolno�l�ski Fundusz Ma�ych Inicjatyw� 

realizowany w ramach programu FIO. 

Projekt �Sobotnia rozwijalnia� to 7 

sobót dla dzieci i doros�ych - pomys� na 

wspólne sp�dzenie czasu oraz realizacj�
wspólnych pomys�ów w przestrzeni 

lokalnej. W ramach projektu odby�y si�
warsztaty tematyczne dla dzieci m.in.  
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z komunikacji spo�ecznej, bezpiecze�stwa 

na podwórku i pierwszej pomocy, 

kreatywnego my�lenia, piel�gnacji zieleni 

oraz 1 warsztat dla rodziców dotycz�cy 

przeciwdzia�ania uzale�nieniom i rozwoju 

kompetencji rodzicielskich. 

Projekt zako�czy� si� happeningiem 

wszystkich uczestników. Rodzice i dzieci 

wspólnie posadzili ró�e i drzewa. 

PRZEDSZKOLE  
W MI�DZYLESIU 

Tradycj� Samorz�dowego 

Przedszkola w Mi�dzylesiu sta�y si�
warsztaty z rodzicami i zaj�cia otwarte. 

Tym razem by�y to spotkania jesienne  

w grupach przedszkolnych.  

W pa�dzierniku w grupie �Pszczó�ki�
odby�y si� zaj�cia plastyczno-techniczne 

przygotowane przez dwie mamy. Dzieci 

zapozna�y si� z ró�nymi sposobami 

robienia kwiatów z papieru. 

Przedszkolakom bardzo podoba�y si�
zaj�cia. Na zako�czenie dzieci 

zaprezentowa�y swoje umiej�tno�ci 

wokalne i taneczne, za�piewa�y piosenk�
pt. �Ta�cz�ce kasztany�. Bardzo 

dzi�kujemy pani Iwonie Ku� i pani Natalii 

Czubala za �wietn� zabaw�.  

Dnia 16 pa�dziernika w gr. �Wilczki�
odby�o si� zaj�cie otwarte dla rodziców. 

Temat zaj�cia to; �Jesienne zabawy 

plastyczne�. W trakcie tego zaj�cia dzieci 

wspólnie z rodzicami tworzy�y ró�norodne 

prace plastyczne. A to wszystko  

z wcze�niej zgromadzonego materia�u 

przyrodniczego. Na zaj�ciu powsta�y 

przepi�kne ludziki i zwierz�ta kasztanowe, 

stworki le�ne, motyle, obrazki i stroiki 

jesienne. Czas up�yn�� w bardzo mi�ej 

atmosferze. Wszystkie wytwory wykonane 

przez dzieci i ich rodziców uwieczniono na 

zdj�ciach, a nast�pnie umieszczono na 

wystawie w korytarzu przedszkola. 

Dzi�kujemy rodzicom za wspóln� zabaw�.  
 Takie spotkania to okazja do integracji, do 

wspólnej zabawy i pracy z dzieckiem. 

W �rod� 21.10.15 mamy przedszkolaków  

z grupy ,,Tygryski�� (p. Anita Malicka i p. 

Anna Rajkowska) pokaza�y jak mo�na 

wykorzysta� dary jesieni do zrobienia 
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stroików i innych ozdób jesiennych. Dzieci 

wykona�y sowy z szyszek i filcu, je�e  

z gruszek i winogron, wiewiórki z kaszy. 

Powsta�y te� kompozycje na kawa�kach 

drewna z wykorzystaniem orzechów, 

�o��dzi, kasztanów, korzeni drzew. 

Uzupe�nieniem kolekcji sta�y si� pi�kne 

bukiety z kolorowych li�ci. Twórczej pracy 

towarzyszy�a rado�� tworzenia, dzieci by�y 

dumne ze swoich prac pod okiem mam. 

Wykonane prace zosta�y zaprezentowane 

na wystawie w korytarzu przedszkola. 

Przedszkolaki i ich pani serdecznie 

dzi�kuj� za wspólnie sp�dzony czas.  

M.K. 

"Halloween" !!! 30 pa�dziernika 2015 r.  

sala �Puchatków� (V grupa przedszkolna) 

zape�ni�a si� wydr��onymi dyniami  

z p�on�cymi wewn�trz �wiate�kami, 

sylwetkami duszków i nietoperzy. 

Wszystkie �Puchatki" przebra�y si� za 

czarownice, czarodziejów lub duszki; 

nawet panie wygl�da�y jakby w�a�nie 

przylecia�y z #ysej Góry. W czasie zabawy 

odwiedzi�y nas równie� zaprzyja�nione" 

czarownice" z Zespo�u Szkó�  

w Mi�dzylesiu. Ta�czyli�my, brali�my 

udzia� w wielu konkursach i objada�y�my 

si� s�odko�ciami (ale o tym "cicho� sza"!). 

ZABAWA BY#A DOSKONA#A! 

Uwielbiamy zabaw�, prezenty  

i niespodzianki. Dlatego zaprosili�my do 

naszej Sali swoich rodziców. Kiedy 

przybyli, my�leli, �e b�d� tylko s�ucha�
pani, która opowie im o naszych post�pach 

w nauce. Tymczasem my przygotowali�my 

dla nich niespodziank�. Rodzice usiedli,  

a my rozdali�my im ró�ne materia�y 

plastyczne i poprosili�my aby 

przygotowali dla nas stroje potrzebne do 

przedstawienia. Ka�de z dzieci 

powiedzia�o jak� odegra rol� i pomog�o 

rodzicowi przygotowa� przebranie. 

Nast�pnie wystawili�my przedstawienie 

zatytuowane "Ksi��niczka Gburka". 

Zabawa by�a przednia i to nie tylko dla 

dzieci! Pozdrawiamy � �Puchatki"  
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J.B. 

PROFILAKTYKI  NIGDY  NIE 
JEST  ZA DU�O� 

16.10.2015 r. w MGOK  

w Mi�dzylesiu odby�y si� przedstawienia 

profilaktyczne realizowane przez scen�
teatraln� �Kurtyna� z  Krakowa. 

Uczniowie klas III-VI szko�y podstawowej 

mieli mo�liwo�� obejrze� przedstawienie 

�Nie jeste� sam�, a uczniowie klas I-III 

gimnazjum przedstawienie pt. �Bilet do 

raju�. Koordynatorem projektów by� 

dyrektor Zespo�u Szkó� w Mi�dzylesiu 

Ryszard Bodnar. �rodki na pokrycie 

kosztów przedstawie� pochodzi�y  

z GFPi RPA w Mi�dzylesiu. 

INFORMACJA DLA 
POTRZEBUJ�CYCH POMOCY! 

W �Domku Tkaczy� przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie by�o PZU),  

w ka�dy wtorek o godzinie 18.00 

odbywaj� si� spotkania Grupy Mityngowej 

AA �Wsparcie�, s�u��cej pomoc� osobom  

z problemem alkoholowym, a tak�e 

cz�onkom ich rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY  
DLA OSÓB UZALE�NIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W ka�dy pierwszy i trzeci 
poniedzia�ek miesi
ca w �Domku 

Tkaczy� przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie 

by�o PZU), pan Zbigniew Chrapczy�ski 
przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebuj�ce pomocy osoby uzale�nione,  

a tak�e cz�onków rodzin osób 

uzale�nionych szukaj�cych pomocy  

w rozwi�zaniu istotnych spraw rodzinnych.  

DNI PRZYJ��   
W  NAJBLI�SZYCH  

MIESI�CACH 
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 
*07.12.2015*21.12.2015* 

POMOC BEZP#ATNA ! 

O�RODEK POMOCY 
SPO#ECZNEJ W 

MI�DZYLESIU INFORMUJE, 
�E REALIZUJE PROGRAM 
KARTA DU�EJ RODZINY. 

Karta Du�ej Rodziny to program, który 

zosta� wprowadzony w czerwcu 2014 r., 

ma na celu wspieranie rodzin 

wielodzietnych w codziennym �yciu. Karta 

Du�ej Rodziny to system zni�ek  

i dodatkowych uprawnie� dla rodzin z co 

najmniej trójk� dzieci, oferowanych przez 

instytucje publiczne jak i prywatne firmy. 



Informacje z Gminy�

20 

Wniosek o przyznanie w/w Karty mo�e 

z�o�y� ka�dy pe�noletni cz�onek rodziny. 

Karta przys�uguje rodzinom 

wielodzietnym, które w chwili z�o�enia 

wniosku posiadaj� dzieci: 

• do uko�czenia 18 roku �ycia 

• do uko�czenia 25 roku �ycia je�eli 

dziecko uczy si� w szkole b�d�
szkole wy�szej 

• bez ogranicze� wiekowych je�eli 

dzieci legitymuj� si� orzeczeniem 

 o umiarkowanym b�d� znacznym 

stopniu niepe�nosprawno�ci. 

Spersonalizowana Karta wydawana jest 

bezp�atnie ka�demu cz�onkowi rodziny 

wielodzietnej. 

Przy sk�adaniu wniosku o przyznanie 

Karty nale�y okaza�: 

• w przypadku rodziców: dokumenty 

potwierdzaj�ce to�samo��; 
• w przypadku dzieci: akty 

urodzenia, dokumenty 

potwierdzaj�ce to�samo��; 
• w przypadku dzieci powy�ej 18 

roku �ycia: dokument 

potwierdzaj�cy to�samo��, 
za�wiadczenie ze szko�y  

o planowanym terminie uko�czenia 

nauki; 

• w przypadku dzieci legitymuj�cych 

si� orzeczeniem o       niepe�no -

sprawno�ci w stopniu 

umiarkowanym lub wy�szym: 

dokument potwierdzaj�cy 

to�samo��, orzeczenie o stopniu 

niepe�nosprawno�ci; 

• w przypadku dzieci umieszczonych 

rodzinie zast�pczej lub rodzinnym 

domu dziecka: postanowienie  

o umieszczeniu w rodzinie 

zast�pczej lub rodzinnym domu 

dziecka. 

O�rodek Pomocy Spo�ecznej  

w Mi�dzylesiu w 2014 r. na podstawie  

9 z�o�onych wniosków o przyznanie Karty 

Du�ej Rodziny wyda� 47 Kart, natomiast 

do chwili obecnej w 2015 roku przyj�li�my 

29 wniosków na podstawie których 

wydali�my 150 Kart Du�ej Rodziny. 

Wi�cej informacji o Karcie Du�ej Rodziny 

znajd� Pa�stwo pod adresem: 

https://rodzina.gov.pl/

70 -  LECIE  MLKS  - SUDETY  
MI�DZYLESIE 

   
MLKS � SUDETY �  MI�DZYLESIE  

ZAPRASZA WSZYSTKICH 
SPORTOWCÓW  

 I  SYMPATYKÓW  SPORTU  NA  
WIECZORNIC�

Z OKAZJI  70- ROCZNICY  
POWSTANIA  KLUBU. 

SPOTKANIE ODB�DZIE SI� W DNIU 
27 LISTOPADA 2015 ROKU 

O GODZINIE 17.00  W MIEJSKO 
GMINNYM O�RODKU KULTURY 
W MI�DZYLESIU PRZY PLACU 

WOLNO�CI  NR 15
Z A P R A S Z A M Y                                                   

ZARZ�D  KLUBU 

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

WYSOKIEJ JAKO�CI US!UGI 

ADMINISTRACYJNE� 

DZIA!ANIE 2.18. 

�

28.10.2015r. roku odby�o si� spotkanie  

w Urz�dzie Miejskim w Stroniu �l�skim. 

Podczas spotkania zaprezentowany zosta�  

portal komunikacji online - e-Instytucja.pl, 

dzia�aj�cy w oparciu o  istniej�ce  

w urz�dach programy dziedzinowe, który 

umo�liwia podatnikom/mieszka�com, 

posiadaj�cym Profil Zaufany, wgl�d  

w swoje salda dotycz�ce podatków i op�at 

lokalnych, wys�anie deklaracji/informacji 

podatkowej oraz dokonanie op�aty. Urz�d 

w Mi�dzylesiu b�dzie aplikowa� wraz  
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z innymi gminami o uruchomienie takich 

us�ug na portalu EPUAP2  

  

Jednocze�nie przypominamy o mo�liwo�ci 

stworzenia Profilu Zaufanego w Urz�dzie 

Gminy w Mi�dzylesiu. 

�Profil Zaufany to Twój darmowy, 

mobilny podpis elektroniczny do kontaktu 

z administracj�. Zaloguj si� na konto 

ePUAP i z�ó� wniosek o potwierdzenie 

Profilu Zaufanego. Udaj si� do 

najbli�szego urz�du z dowodem 
osobistym lub paszportem. Profil 

Zaufany trzeba przed�u�y� raz na 3 lata. 

(�) U�ywaj Profilu Zaufanego do 

elektronicznego wnoszenia poda�  
i wniosków do urz�dów. Autoryzacja 

czynno�ci odbywa si� przy u�yciu kodów 

SMS.� 

 Szczegó�y: http://epuap.gov.pl/wps/portal

ZALANIE PRZEDSZKOLA W 
MI�DZYLESIU 

Dnia 15 listopada 2015r. (niedziela)  

w wyniku awarii studzienki na terenie 

przedszkola, w cz��ci piwnicznej wybi�a 

woda z instalacji kanalizacyjnej. Zala�o 

wszystkie pomieszczenia piwniczne. 

Dzi�ki wsparciu Pana Burmistrza Tomasza 

Korczaka oraz pracowników ZGKiM, 

rozpocz�ta o godzinie 18:30 walka  

z problemem, poszukiwanie przyczyny  

i jej usuwanie, zako�czy�a si� o godzinie 

24:00. Skutki awarii pracownicy usuwali 

od godziny 6:00 dnia nast�pnego, czyli  

w poniedzia�ek  Na zako�czenie dnia 

przeprowadzono trzykrotn� dezynfekcj�
pomieszcze�, a w szczególno�ci 

intensywn� dezynfekcje pomieszcze�
kuchennych.  

Dzi�kuj� wszystkim pracownikom obs�ugi 

za zaanga�owanie, równie� w dniu 

wolnym od pracy jakim by�a niedziela.  

Dzi�kuj� Panu Burmistrzowi Tomaszowi 

Korczakowi za udzielone wsparcie  

w rozwi�zaniu problemu. Obecnym przy 

usuwaniu awarii pracownikom ZGKiM, 

dzi�kuj� za wytrwa�o�� w pracach  

w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych. Rodzicom za 

zrozumienie sytuacji i pozostawienie 

dzieci w dniu 16.11.2015r. (poniedzia�ek) 

w domach. Dzi�kuj� � Ma�gorzata 

Strzelczyk. 
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SZLAKI NARCIARSKIE � NARCIARSTWO BIEGOWE NA TERENIE 

GMINY MI�DZYLESIE 

Mi�o�ników sportów zimowych pragniemy poinformowa�, �e w najbli�szym sezonie 

zimowym, na terenie gminy Mi�dzylesie, udost�pnione zostan� do korzystania trasy do 

narciarstwa biegowego,  w miejscowo�ciach: 

Jod�ów � schronisko Ostoja - schronisko Pod �nie�nikiem - ok. 3,8 km, 

 Prze��cz Pod  Puchaczem - schronisko Pod �nie�nikiem - ok. 4 km, 

 Jod�ów � schronisko Ostoja - Prze��cz Pod Puchaczem - ok. 6,5 km, 

 Droga szutrowa � Ró�anka � góra Czerniec - ok. 4,0 km, 

 Przej�cie graniczne Kamie�czyk/Petrovice - Czerwony Strumie� - ok. 2,0 km, 

 Ró�anka � droga szutrowa tzw. ,,�lepa droga� - ok. 3,0 km, 

 Smreczyna  - Trzy Dworki - 2 p�tle o d�ugo�ci ok. 1,5 km i 2,5 km, 

 Boisko sportowe w Mi�dzylesiu � p�tla ok. 400 m. 

Na wymienionych trasach, w zale�no�ci od pokrywy �niegowej, wyznaczone b�d� �lady pod 

biegówki i systematycznie utrzymywane. 

Mi�o�ników sportów zimowych serdecznie zapraszamy 
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Realizacja projektów 

w ramach PAOW (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich) w 2015 r.

Lp Miejscowo�� Podmiot Nazwa 

projektu

Warto��

zadania 

ogó!em

z!

Dotacja 

PAOW

z!

Udzia! 

�rodków 

w!asnych

z!

Udzia! 

�rodków 

w!asnych

%

Udzia! 

�rodków 

PAOW

%

1. Boboszów Rada So�ecka Rozbudowa 

placu 

festynowego

730 400 330 45,21 54,79 

2 D�ugopole 

Górne 

Rada So�ecka Wi�cej zieleni w 

D!ugopolu 
Górnym

693 400 293 42,28 57,72 

3 D�ugopole 

Górne 

Stowarzyszenie 

Aktywni dla 

D�ugopola 

Górnego 

Remont 

pomieszczenia 

gospodarczego 

przy �wietlicy 

wiejskiej w 

D!ugopolu 
Górnym

927,47 395,47 532 57,36 42,64 

4 D�ugopole 

Górne 

OSP 

D�ugopole 
Górne 

Malowanie 

�wietlicy i 

gara�u w OSP 

D!ugopole 
Górne

850 400 450 52,94 47,06 

5 Dolnik Rada So�ecka Oszklenie 

tablicy 
informacyjnej

677,44 398,44 279 41,18 58,82 

6 Domaszków LZS �nie�nik 
Domaszków 

Zakup pi!ek 

no�nych numer 

4 dla dzieci

796 400 396 49,75 50,25 

7 Domaszków Rada So�ecka Ukwiecenie 

Domaszkowa

807,02 400 407,02 50,43 49,57 

8 Domaszków Stowarzyszenie 

Serce dla 
Domaszków 

Kwiatowo i 

sportowo w 
Domaszkowie

777,35 399,35 378 48,63 51,37 

9 Domaszków Parafia 
Domaszków 

Estetyka wsi 751 400 351 46,74 53,26 

10 Domaszków OSP 

Domaszków 

Wymiana okien 

drewnianych na 

616 400 216 35,06 64,94 
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PCV w 

pomieszczeniach 

gara�u etap II

11 Gajnik Rada So�ecka Wymiana drzwi 510,20 400 110,2 21,6 78,4 

12 Gajnik Stowarzyszenie 

Kulturalno-

Spo�eczne wsi 
Gajnik 

Wymiana drzwi 584 400 184 31,51 68,49 

13 Gniewoszów Rada So�ecka Zakup 

wyposa�enia do 
kuchni

508 400 108 21,26 78,74 

14 Goworów Rada So�ecka Zmiana 

o�wietlenia w 

�wietlicy KGW 

na 
energooszcz�dne

1536,58 395,58 1141 74,26 25,74 

15 Goworów OSP Goworów Modernizacja 
remizy 

727,60 400 327,60 45,02 54,98 

16 Jaworek Rada So�ecka Remont 
�wietlicy

610,44 398,04 212,4 34,79 65,21 

17 Jod�ów Rada So�ecka Remont 

�wietlicy 

wiejskiej � ci�g 

dalszy

722 400 322 44,6 55,4 

18 Jod�ów Parafia 

Boboszów 

Remont 

�wietlicy 
wiejskiej � c.d.

722 400 322 44,6 55,4 

19 Kamie�czyk Stowarzyszenie 

Przyjació� 
Kamie�czyka 

Zakup rega!ów 

do 

pomieszczenia 

socjalnego 
Stowarzyszenia

591 400 191 32,32 67,68 

20 Kamie�czyk Rada So�ecka Zakup termosów 
cateringowych

918 400 518 56,43 43,57 

21 Lesica Rada So�ecka Ocieplenie �cian 

zewn�trznych 

pomieszcze�
sanitarnych

2787,4 398 2389,4 85,72 14,28 

22 Micha�owice Rada So�ecka Zakup i u!o�enie 

wyk!adziny 

pod!ogowej w 

630 400 230 36,51 63,49 
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kuchni i 

przedpokoju 

�wietlicy 
wiejskiej

23 Mi�dzylesie Parafia pw. 

Bo�ego Cia�a 
w Mi�dzylesiu

Zakup i monta�
3 tablic 

informacyjno-

promocyjnych: 

przy Ko�ciele 

pw. �w Micha!a 

Archanio!a, 

bramie 

cmentarnej i 

domku 

pustelnika w 
Kamie�czyku

1345,8 400 945,8 70,28 29,72 

24 Mi�dzylesie OSP 
Mi�dzylesie 

Poprawa 

wizerunku 

korytarza w 

OSP 
Mi�dzylesie

862,86 382,86 480 55,63 44,37 

25 Mi�dzylesie Rada So�ecka Poprawa 

wizerunku 

korytarza w 

OSP 
Mi�dzylesie

882,19 394,72 482,19 54,66 45,34 

26 Nagodzice Rada So�ecka Dbamy o to co 
mamy

575,18 395,18 180 31,29 68,71 

27 Nagodzice Stowarzyszenie 

Przyjació� 

Nagodzic 

Dbamy o to co 
mamy

580 400 180 31,03 68,97 

28 Niemojów Rada So�ecka Wykonanie 

placu 

turystyczno-

informacyjnego 

na przej�ciu z 
Czechami

849,99 399,99 450 52,94 47,06 

29 Nowa Wie� Rada So�ecka Zakup kwiatów i 
flag

545,06 400 145,06 26,61 73,39 

30 Pisary Rada So�ecka Budowa 

schodów przy 
�wietlicy

625 400 225 36 64 

31 Potoczek So�ectwo Estetyka wsi 1064 400 664 62,41 37,59 
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32 Ró�anka Stowarzyszenie 

Przyjació� 

Ró�anki 

Ludowe granie i 
�piewanie

830 400 430 51,81 48,19 

33 Ró�anka- 

rozliczona 

Rada So�ecka Dbamy o tereny 

zielone

1099 400 699 63,6 36,4 

34 Roztoki LZS Roztoki Bezpieczny plac 

zabaw II

919 400 519 56,47 43,53 

35 Roztoki Rada So�ecka Bezpieczny plac 
zabaw III

1073,82 400 673,82 62,75 37,25 

36 Roztoki OSP Roztoki Bezpieczny plac 
zabaw

691,4 400 291,4 42,15 57,85 

37 Smreczyna Rada So�ecka Modernizacja 
�wietlicy

908 398 510 56,17 43,83 

38 Szklarnia Stowarzyszenie 

Aktywni dla 

Szklarni 

�wietlica 

wiejska- remont 

pomieszczenia 

zaadoptowanego 
na toalet�

1361,18 398,18 963 70,75 29,25 

39 Szklarnia OSP Szklarnia Remont 

pomieszczenia 

przygotowanego 

pod toalet� w 

�wietlicy 

wiejskiej

1362,89 399,89 963 70,66 29,34 

40 Szklarnia Rada So�ecka �wietlica 

wiejska- 

pomieszczenie 

wc-remont I 
modernizacja 

1363 400 963 70,65 29,35 

41 Szklarnia Parafia pw. �w. 

Marcina 

Roztoki 

Zaadoptowanie 

pomieszczenia 

na toalet�- 
remont I 

modernizacja- 

�wietlica 
wiejska 

1362,97 399,97 963 70,65 29,35 

Razem 36768,56 16353,67 20414,89 56,00 44,00

Ogó�em z�o�ono 41 projekty przez nast�puj�ce podmioty : Rady so�eckie - 22; Stowarzyszenia ( w 

tym OSP (6) i LZS (2) � 15; Rady Parafialne - 4

�
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