
 

 

 



 

PANI MARIA JANCZAK 

 

 

Sybiraczka, niezwykła, silna kobieta. Prężnie działa w Związku Sybiraków, 

bo chce aby następne pokolenia nie zapomniały o tym, co przeżyli ludzie podczas 

zsyłki na Sybir.  16 grudnia 2015 r. odznaczona została Złotą Odznakę Honorową 

za zasługi dla Związku Sybiraków. Miałem przyjemność z Nią rozmawiać… 

 

Przed zesłaniem mieszkała Pani z rodzicami w kolonii Terpin na kresach 

wschodnich. Jak wyglądało życie Pani i Rodziny ? 

Muszę zacząć od tego, że mieszkałam z rodzicami w przepięknej  okolicy zamieszkałej 

przez Ukraińców – w większości, i Polaków. Polska kolonia Terpin nad rzeką Berezówką 

zamieszkana była przez 9 rodzin. Gospodarstwa kolonistów obejmowały powierzchnię od 5 do 

12 hektarów, a każdy gospodarz posiadał oprócz pola mały sad owocowy pełen jabłoni, grusz 

i śliw, kolorami skrzyły się ogródki kwiatowo – warzywne. Harmonia życia pobliskiej wsi 

Dmytrów i naszych kolonii nigdy nie była zakłócana. Chodziliśmy razem z Ukraińcami  do 

jednej szkoły, religii uczyli księża katoliccy i prawosławni popi. Pomagaliśmy sobie 

wzajemnie przy żniwach, sianokosach czy wykopkach. Ten spokojny, sielski wręcz tryb życia 

został zakłócony wybuchem II wojny światowej. Nacjonaliści ukraińscy i różna szumowina 

zaczęli masowo występować przeciwko polskiej ludności. Wszyscy Polacy zaczęli żyć w 

nieustannym strachu  o swoje życie i mienie, z niepokojem oczekując kolejnego dnia. Niedługo 

po świętach Bożego Narodzenia w 1940 roku,  na stacji kolejowej w Chłojowie pojawił się 

długi skład wagonów towarowych, z okratowanymi oknami i piecykami w środku. 

Zastanawialiśmy się dla kogo są przeznaczone, szczególnie że posiadały dwa rzędy prycz… 

 

Były to przegotowania do przeprowadzenia zsyłki ? Jak wyglądał moment, kiedy po 

Was przyszli ? 

Nie czekaliśmy długo, by poznać przeznaczenie wagonów.10 lutego 1940 roku 

(sobota) o godzinie czwartej nad ranem, kolonia nasza otoczona została przez sołdatów z 

NKWD i Ukraińców. Słysząc dobijanie się do drzwi ojciec otworzył nasz dom. Wpadli do 



niego sołdat z NKWD i dwóch Ukraińców (nazwiska ich pamiętam do dziś), i trzymając ojca 

pod bagnetami rozpoczęli rewizję, Wyrwana ze snu rodzina nie wiedziała co począć, ósemka 

dzieci – bowiem najstarszy brat Józef był u kuzynów – płakała…Enkawudzista dał nam 40 

minut na opuszczenie domu, mama jak to usłyszała zemdlała, a ponieważ ojcu nadal nie 

pozwalano się ruszyć, więc najstarsza siostra Anna cuciła mamę i jednocześnie ubierała 

młodsze rodzeństwo. W tym czasie brat Janek pakował osobiste rzeczy rodziny, a Ukraińcy 

pilnowali by nie wziął za dużo. Gdy brat udał się do spichlerza towarzyszący mu Ukraińcy 

odważyli 50 kg mąki i 25 kg kaszy jęczmiennej, więcej nie pozwolili wziąć. W tym samym 

czasie mój dziewięcioletni brat Wojtuś niepostrzeżenie wbiegł do kurnika gdzie zadusił 25 

kur, a worek z nimi rzucił na czekające sanie. Mróz sięgał 30 stopni poniżej zera, a mama nie 

zdążyła się jeszcze ubrać, kiedy na polecenie pilnujących nas trzeba już było wychodzić z 

domu, gdzie na dwie pary sań załadowaliśmy całą rodzinę i dobytek. 

  

Jak wyglądała podróż i jak długo trwała ? 

Dojechaliśmy na stację kolejową w Chłojowie, gdzie – jak wspominałam wcześniej, 

stał skład pociągu towarowego. Część wagonów była już zajęta, nas skierowano do wagonu 

25TW, do którego załadowano 42 osoby wraz z ich bagażami. Wyposażenie stanowił żelazny 

piecyk na 2 fajerki, otwór w podłodze zastępujący ubikację, okratowane okna i prycze – górna 

i dolna. Było zimno, gdyż wagon był nieszczelny a na dodatek miał otwarte okna. Przez trzy 

kolejne dni dowożono kolejne rodziny i samotnych z transportu. W niedzielę 11 lutego ojciec 

dostał od znajomego szewca 10. litrową konewkę mleka i 4 bochenki chleba. Dostaliśmy także 

od innego znajomego trochę żywności, więc w wagonie natychmiast nakarmiono najmłodsze 

dzieci. Trzeciego dnia postoju dołączył do nas brat Józef, o którym mówiłam że był u 

kuzynów. Tej nocy transport ruszył na wschód, z czego wywnioskowaliśmy że wywożą nas do 

Rosji. Wagony były zamknięte i pilnowane przez uzbrojonych konwojentów transportu. Na 

stacji granicznej w Bronowiczach zaopatrzono nas w wiadro zupy na 10 osób, 20 dkg chleba 

na osobę i gotowaną wodę. Spać trzeba było na zmianę, bo dla wszystkich nie starczało 

miejsca. Warunki jazdy były okropne. Rozpoczęły się choroby. Dzieci, nie mając pomocy 

lekarza umierały z przeziębienia i innych chorób. Dorosłym najbardziej dolegała dyzenteria. 

Po 23. dniach podróży dojechaliśmy do ostatniej stacji kolejowej Kotłas w obwodzie 

anchargielskim, gdzie ulokowano nas w barakach, w których rozdzielano nas do różnych 

obozów rozrzuconych na dalekiej północy Rosji. Naszą rodzinę skierowano do obozu 

Permohornaja Zapad,  185 km za Krasnoborskiem na północ nad rzeką Dźwiną wpadającą 

do Morza Białego w Archangielsku. Na przydzielone nam dwie pary sanek załadowano 

młodsze rodzeństwo i mamę, a ojciec i bracia powiązali się sznurkami, by się po drodze – a 

szli pieszo przy 40. stopniowym mrozie - nie pogubić.  Odległość 185 km z Kotasa do 

Permonhornogo Zapadu przebyliśmy w ciągu czterech i pół dnia.  Dalsza podróż przebiegała 

dość spokojnie. Piątego dnia około południa zauważyliśmy z oddali dużą wieś. Powożący 

saniami furman powiedział, że to wieś Permohoria. Wskazano nam obóz. Były to stare baraki 

służące zesłańcom i skazanym, buntującym się przeciwko władzy carskiej i sowieckiej… 

 

Jaką pracę wykonywali zesłańcy ?  



 Po dwóch dniach od naszego przybycia uświadomiono nam, że kto nie pracuje ten nie je. 

Musicie – powiedziano nam, pracować dla Związku Radzieckiego. Zaczęto organizować 10. 

osobowe brygady. Na czele jednej z nich stanął ojciec. Przydzielono im sprzęt: piły ręczne, 

siekiery i łomy. Z góry wyznaczono normy przy zrębie drzew i załadunku na sanie. Mrozy 

sięgały 41. stopni poniżej zera, co znacznie utrudniało pracę. Jednak brygada ojca 

„rozpracowała” sposób wykonania normy, co pozwalało na otrzymywanie premii w postaci 

dodatkowego jedzenia. Brat Stanisław, wtedy piętnastoletni, pracował samodzielnie, wożąc 

saniami drewno  do składnicy. Praca trwała przez 7 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. 

 

Jak przeżywaliście święta ? 

Wigilia Bożego Narodzenia 1940 roku. Pierwsza na zesłaniu na nieludzkiej ziemi, na 

dalekiej północy, może dlatego najlepiej zapamiętana…Mama upiekła cieniutkie naleśniki 

zastępujące opłatek, z lasu przynieśliśmy choinkę, którą ubraliśmy łańcuszkami ze słomy, 

kolorowych papierków i kilkoma ciastkami upieczonymi przez mamę. Cała rodzina zasiadła 

przy nakrytym białym obrusem stole, wraz z zaproszonymi trzema osobami samotnymi. 

Łamiąc się opłatkiem modliliśmy się by Boże Dzieciątko ratowało nas i pozwoliło wrócić do 

wolnej ojczyzny. Na wieczerzę mama przygotowała zupę grzybową, smażoną rybę, kisiel z 

jagód i każdemu dala ciastko… 

 

Jak i kiedy dowiedzieliście się Państwo o możliwości powrotu do Polski ? 

W lipcu 1941 statek przybyły po tratwy drzewne przywiózł wiadomość i gazetę, z której 

dowiedzieliśmy się o umowie między Stalinem a Władysławem Sikorskim, dotyczącej 

tworzenia się Wojska Polskiego na terenie Rosji, oraz że Polacy nie są już łagiernikami a 

wolnymi obywatelami. Rodzina nasza pozostała w obozie do końca lipca 1941 roku, kiedy to 

ojciec wypowiedział pracę jako brygadzista, oznajmiając że wraz z rodziną udaje się do 

cegielni w Krasnoborsku. Praca była ciężka, ale lepiej płatna, a w miasteczku kupić można 

było prawie wszystko. W cegielni przepracowaliśmy 6 tygodni. W Krasnoborsku zapadła 

niezbyt przemyślana decyzja o powrocie do kraju. Usprawiedliwieniem dla tej decyzji była 

myśl o wolności, ojczyźnie i możliwości wyrwania się z sowieckiego łagru. 

 

Jak przebiegała droga powrotna do Polski i jak długo trwała ? 

Wyjechaliśmy z cegielni w pierwszych dniach października 1941 roku,  by po ośmiu 

dniach  towarowymi wagonami dojechać do Kujbyszewa. Z wagonów nie było wolno 

wychodzić. Przybyli przedstawiciele Polskiej Placówki, by dokonać szczegółowego spisu 

podróżnych…Placówka Polska nie pochwalała decyzji o nagłym opuszczeniu miejsca pracy i 

zamieszkania, gdyż na taką masę ludzi nie byli przygotowani. Zaprotestowali też Rosjanie, 

którzy oczekiwali młodych mężczyzn udających się do służby wojskowej w Wojsku Polskim, a 

nie całych rodzin. W takich warunkach transport nasz skierowano do Samarkandy. Z 

Kujbyszewa do Farapu – miasteczka położonego nad Amudarią przy samej granicy 

Afganistanu i Persji jechaliśmy ponad 2 tygodnie. Panowała epidemia dyzenterii, szerzyły się 

inne choroby, tak że ludzie wyglądali jak widma z głęboko zapadniętymi oczami, jak szkielety 

obciągnięte skórą…Widząc co się dzieje z ludźmi, polskie kierownictwo obozowiska 



postanowiło ratować resztę nieszczęśników wywożąc ich do Taszkientu czy Czimkentu do 

kołchozów.  Zabierając dzieci ze szpitala na własną odpowiedzialność ruszyliśmy z 

transportem do Turkiestanu. Po drodze spotkało nas ogromne nieszczęście, bowiem umarł 

nasz braciszek Wojtuś. Pierwsza ofiara w naszej rodzinie. W krótkim czasie po nim, zmarła 

2,5 letnia siostrzyczka  Stefcia. My zaś skierowani zostaliśmy do kołchozu Bał-Osu-Zu. 

Zakwaterowano nas w lepiance, do której wprowadziliśmy się na 2 dni przed świętami 

Bożego Narodzenia na przełomie lat 1941/1942. Przyszło nam je spędzać wśród Kazachów i 

Uzbeków. Pracowaliśmy przygotowując pola pod uprawę bawełny. Powoli zbliżał się  pełen 

rok pracy w kołchozie. Długo by opowiadać o dramatycznych przeżyciach w kołchozie. Muszę 

jednak wspomnieć o kolejnej śmierci w mojej rodzinie. Odeszła kolejna siostra.  Rózia. 

Trzecia ofiara z naszej rodziny. Zmarła na przeklętej ziemi rosyjskiej. Cała nasza rodzina 

przechodząc różne koleje losu doczekała na obczyźnie zakończenia w 1945 roku wojny. 

Władze kopalni, gdzie wcześniej  nasi mężczyźni podjęli pracę obwieściły, że Polacy mogą się 

rejestrować na powrót do Polski. Wyjazd wyznaczono na pierwszy tydzień lutego 1946 roku. 

Około 20 stycznia 1946 r. nasza rodzina wyruszyła kolejką wąskotorową z Sergo-Aczasaj do 

Czimkientu, gdzie zostaliśmy wpisani na listę do transportu. W udekorowanymi portretami 

Bieruta, Stalina, Lenina i Kościuszki towarowych wagonach wyruszyliśmy 3 lutego 1946 roku 

z Czymkientu, przez stepy Kazachstanu i Uzbekistanu, by po siedmiu dniach być w 

Kujbyszewie. Po 14. godzinach ruszyliśmy dalej do Kijowa, w którym świętowano Wielkanoc 

1946 roku. Z Kijowa dojechaliśmy do Chodorowa przed nową granicą Polski po stronie 

rosyjskiej. Po kontroli NKWD, musieliśmy wymienić ruble na złotówki, a wszystkie książki 

rosyjskie i polskie, a także inne przedmioty pochodzące z Rosji obowiązkowo zdać, pod 

groźbą powrotu do łagrów. Po prawie jednodniowym postoju ruszyliśmy dalej do Przemyśla. 

Tam urzędnicy z Punktu Repatriacyjnego informowali przyjezdnych, że pojadą do Opola 

gdzie mają się osiedlić. Rolnicy otrzymają gospodarstwa, a robotnicy mieszkania w miastach 

Dolnego Śląska. Tak zakończyła się droga przez mękę naszej rozmówczyni. Spędziła na 

zesłaniu 6 lat. 

 

Na koniec. Pani Mario, a jak znalazła się Pani w Międzylesiu ? 

Jak mówiłam wcześniej, z całą rodziną wracaliśmy z zesłania przez Przemyśl Medykę, 

skąd kierowano nas do Opola. Zanim znaleźliśmy się na miejscu  zatrzymaliśmy się w 

Krakowie w rodzinnych stronach ojca, gdzie napotkani znajomi zaproponowali nam powrót 

na Kresy do opuszczonej przez nas przymusowo w 1940. roku kolonii Terpin. Ojciec nie 

chciał tam jednak wracać, więc pojechaliśmy do Opola, gdzie  zaproponowano nam wyjazd 

do Szczecina lub pozostanie na Ziemiach Odzyskanych. Rodzice wybrali Ziemie Odzyskane. 

Wskazano nam Bystrzycę Kłodzką do której przyjechaliśmy 1 maja 1946 roku, a z niej – wraz 

z innymi 18. rodzinami - wyjechaliśmy do Międzylesia  w którym znaleźliśmy się 16 maja. 

Osiedliśmy w miejscu, w którym mieszkam do dziś, czyli w tzw. „folwarku” przy ul. 

Kościelnej. Tak oto przebyłam daleką drogę do  Międzylesia… 

 

Bardzo dziękuję Pani za rozmowę 

 

 



XV SESJA RADY MIEJSKIEJ 

MIĘDZYLESIA 

W dniu 9 lutego 2016 r.  odbyła się XV sesja 

Rady Miejskiej w Międzylesiu 

W proponowanym porządku obrad znalazły się 

następujące projekty uchwał : 

1/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej   niezabudowanej 

nr 308/1 o pow. 0,0932 ha, obręb Długopole 

Górne  

2/ przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej gminy Międzylesie; 

3/ określenia kryteriów postepowania 

rekrutacyjnego do publicznych  szkół 

podstawowych i gimnazjum prowadzonych 

przez gminę Międzylesie oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów.  

Zainteresowanych pełnym przebiegiem 

sesji zapraszamy na oficjalną stronę gminy  

www.miedzylesie.pl zakładka BIP ˃ 

zakładka Rada Miejska 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 

2016 

 

W dniu 25 stycznia w Miejsko - 

Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 

tradycyjne Spotkanie Noworoczne. 

Część artystyczną zapewnił zespół taneczny 

„Plus Minus” z Międzylesia, oraz zespół 

muzyczny w składzie Monika Duś, Basia 

Zarówna oraz Ryszard Pasternak. 

Następnie wyświetlono prezentację 

podsumowującą miniony rok przygotowaną 

przez Adama Opalińskiego i Marka 

Glińskiego. 

 

W dalszej części prezentacji 

burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak 

wygłosił kilka słów podsumowania. Głos 

zabrał także burmistrz Miasta i Gminy 

Dolsk Henryk Litka, radny sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego Czesław 

Kręcichwost oraz etatowy Członek Zarządu 

Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka. Po 

spotkaniu obecni mogli zobaczyć galerię 

zdjęć ukazującą najważniejsze wydarzenia 

ubiegłego roku, przygotowaną przez Kingę 

Tłustochowicz. 

 

Dziękujemy wszystkim osobom 

zaangażowanym społecznie za wkład w 

rozwój naszej gminy. Służbom publicznym 

i mieszkańcom należą się specjalne 

pochwały za pomoc w usuwaniu skutków 

lipcowej nawałnicy. 

http://www.miedzylesie.pl/


NOWY SAMOCHÓD  

DLA POLICJI 

 

Drażnią Cię kierowcy 

wyprzedzający "na trzeciego"? A może sam 

lubisz "depnąć na prostej"? Dla wszystkich 

kierowców jeżdzących rozsądnie mamy 

dobrą wiadomość ! W ramach akcji 

"Sponsoring 2015" zakupiony został 

samochód osobowy w wersji 

nieoznakowanej Hiundai i20NEW. Część 

kosztów pokryły dwa samorządy: gmina 

Międzylesie i gmina Bystrzyca Kłodzka. 

Pozostała część wartości zakupu została 

dofinansowana z budżetu Komendy 

Głównej Policji. Udział środków naszej 

gminy wyniósł 24%. Radni mieli okazję 

obejrzeć nowy pojazd, który przyczyni się 

do podniesienia bezpieczeństwa w naszym 

rejonie. 

 

 

 

 

ZIMOWE KLOPOTY… 

 

W dniu 21.01.2016 r. w 

miejscowości Pisary w czasie dojazdu do 

jednej z posesji, na skutek trudnych 

warunków atmosferycznych i 

śniegowych,  przewróciła się  śmieciarka 

marki VOLVO należąca do ZUK 

Międzylesie. W wyniku zdarzenia nikt 

nie poniósł obrażeń.O zdarzeniu została 

powiadomiona Policja, Państwowa Straż 

Pożarna oraz OSP . Na wniosek 

pracowników jadących 

śmieciarką  zostali oni  przebadani na 

stan trzeźwości przez Policję. W dniu 

22.01.2016 samochód został podniesiony.  

 

Prosimy mieszkańców aby w dniach 

wyznaczonych do odbioru nieczystości 

dostarczali kubły i worki do głównych 

dróg przejazdowych  z uwagi na 

bezpieczeństwo pracowników ZUK 

Międzylesie.  

 



ANALIZA RYNKU PRACY  

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE     NA KONIEC 

ROKU 2015. 

 
W gminie Międzylesie na koniec grudnia 2015 

r. liczba bezrobotnych wynosiła 532 osoby (w 

tym 260 kobiet) tj. 7,27% ilości mieszkańców 

gminy. Porównując te dane z końcem grudnia 

2014 r., gdzie było zarejestrowanych 634 osoby 

(w tym 318 kobiet)- tj. 8,53% ilości 

mieszkańców gminy, widzimy spadek stopy 

bezrobocia o 1,26%, tj. o 102 osoby. Większość 

stanowią osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i podstawowym-186 osób i 

zasadniczym zawodowym-160 osób. Na 

trzecim miejscu znajdują się osoby z 

wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym-103 osoby. Kolejno: z 

wykształceniem ogólnokształcącym-44 osoby       

i z wyższym-39 osób. 

 Według danych statystycznych 

zatrudnienie podjęło w 2015 r. 451 osób. 

Spadek bezrobocia spowodowany jest głównie 

podejmowaniem zatrudnienia w Republice 

Czeskiej. Najwięcej umów o pracę na terenie 

Republiki Czeskiej można odnotować w takich 

zakładach jak: Montix a.s.- Horka nad 

Moravou, Formplast Purkert Cz. s.r.o.- Bystrec, 

Isolit- Bravo s.r.o.- Jablonne nad Orlici, OMB 

Composites EU a.s- Praha z zakładem w 

Kralikach czy agencja zatrudnienia Etimos 

Human s.r.o.- Praha, która zatrudnia 

pracowników w firmie z branży spożywczej w 

miejscowości Rokytnice. Około 30% osób 

podejmuje pracę w kraju, w tym na terenie 

samej gminy Międzylesie. Najwięcej przyjęć na 

naszym terenie odnotowano w Zakładzie 

Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w 

Międzylesiu oraz w firmie Inter Agra Sp. z o.o. 

z Różanki, z siedzibą w Zbrosławicach. 

 Ogromny wpływ na spadek stopy 

bezrobocia na lokalnym rynku pracy ma 

subsydiowanie różnych form wsparcia przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Poniższa 

tabela pokazuje ilość osób biorących udział w 

poszczególnych formach aktywizacji w 2015 r. 

z terenu gminy Międzylesie: 

 2015 r. 

Prace interwencyjne 11 (w tym 3 kobiety) 

Roboty publiczne 24 (w tym 6 kobiet) 

Staże 60 (w tym 42 kobiety) 

Bony stażowe 0 

Dotacje na 

działalność 

gospodarczą 

5   (w tym 1 kobieta) 

Szkolenia 9   (w tym 1 kobieta) 

Prace społecznie 

użyteczne 

12 (w tym 8 kobiet) 

 

15.02.2016r. odbyło się II posiedzenie 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku. 

Podczas obrad podsumowano m.in. działalność 

PUP w Kłodzku w roku 2015 oraz 

zaopiniowano podział środków z Funduszu 

Pracy na rok 2016 na aktywne formy wspierania 

osób bezrobotnych na rynku pracy. W sprawach 

bieżących omówiono m.in. przygotowania do 

przeprowadzenia tegorocznych targów pracy, 

które odbędą się na początku kwietnia. W 

posiedzeniu Rady udział wzięli Tomasz 

Korczak – Burmistrz MiG Międzylesie oraz 

Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu 

Powiatu Kłodzkiego i wiceprzewodniczący 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku. 



 

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 39/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z 

dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie 

określenia regulaminu konkursów 

realizowanych w ramach PAOW Gminy 

Międzylesie w 2016 

o g ł a s z a m 

konkurs grantowy PAOW i nabór 

wniosków 

1. Dziedziny wsparcia: 

o Kultura, tradycja i 

zachowanie dziedzictwa 

kulturowego 

o Edukacja szkolna, 

pozaszkolna, opieka i 

wychowanie 

o Estetyka i wizerunek 

miejscowości 

2. Podmioty uprawnione do 

złożenia wniosku: 

1.  

o Rady Sołeckie 

o Stowarzyszenia działające 

na rzecz lokalnych wspólnot 

mające siedzibę na terenie 

gminy 

o Parafie na terenie gminy 

o Zespoły Szkół na terenie 

gminy 

3. Wysokość grantów 

1.  

o do 400 zł. dla Rad 

Sołeckich, Stowarzyszeń 

działających na rzecz 

lokalnych wspólnot mające 

siedzibę na terenie gminy, 

Parafii na terenie gminy 

oraz 

o do 200 zł. dla Zespołów 

Szkół na terenie gminy 

4. Terminy 

1.  

o a) termin składania 

wniosków od 15 lutego do 

15 marca 2016 r., w 

sekretariacie Urzędu Miasta 

i Gminy. 

o b) termin rozstrzygnięcia 

wniosków – na bieżąco, w 

miarę spływania wniosków, 

aż do wyczerpania środków. 

o c) termin realizacji projektu 

– do 15 czerwca 2016 r. 

o d) termin rozliczenia 

projektu – do 30 czerwca 

2016 r. 

o nie rozliczenie grantu w 

terminie, pozbawia 

możliwości przystąpienia 

do Programu na najbliższe 

dwa lata. 

5. Zasady 

Rady Sołeckie, Stowarzyszenia, Parafie w 

naborze mogą złożyć tylko jeden wniosek, 

natomiast Zespoły Szkół składają wnioski 

do wyczerpania środków przeznaczonych 

w budżecie gminy. 



 Wniosek złożony powinien być na 

formularzu, którego wzór 

określony został w załączniku nr l 

do uchwały Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. 

( ze zm.) w sprawie: przyjęcia i 

realizacji Programu Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich w Gminie 

Międzylesie, 

 Wysokość wnioskowanej kwoty nie 

może być większa niż wysokość 

określona w zaproszeniu do 

składania wniosków i nie powinna 

być wyższa niż 70% ogólnej 

wartości projektu, 

 wartość robocizny własnej nie 

może stanowić więcej niż 50% 

wartości całego wniosku, 

 dla celów określenia wartości 

robocizny będącej udziałem 

własnym Beneficjenta określa się 

następujące wartości. 

lp Rodzaj 
Cena 

jednostkowa 

1. Robocizna własna 9 zł/godz. 

2. 
Praca sprzętu 

mechanicznego 
10 zł/godz. 

3. 

Praca sprzętu 

transportowego: 

samochód osobowy 

Samochód ciężarowy 

0,90 zł/km 

2,50 zł./km 

6. Wniosek zostanie odrzucony, jeżeli: 

1. wpłynął po terminie określonym w 

zaproszeniu do składania 

wniosków, 

2. posiada zakres rzeczowy nie 

mieszczący się w ramach dziedzin 

wsparcia, o których mowa w pkt 

ogłoszenia, 

3. został złożony przez podmiot inny 

niż określony w pkt. 2 

 Międzylesie, dnia 15 lutego 2016 r. 

Koordynator 

Tomasz Korczak 

 

Informacje dotyczące PAOW znajdują się 

na stronie internetowej: 

http://miedzylesie.pl/5997/2360/paow-

2016.html 

XI MIĘDZYLESKIE 

KOLĘDOWANIE 

 

Już po raz XI w Miejsko Gminnym 

Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyło się 

tradycyjnie Międzyleskie Kolędowanie, na 

którym w tym roku zgromadziło się ponad 

200 osób. Imprezę poprowadził zespół 

śpiewaczy "Międzylesianie". Praktycznie 

każda wieś z naszej gminy miała na scenie 

swoją reprezentację. Wystąpiły zespoły: 

"Długopoloanie" z Długopola Górnego, 

"Oset" z Goworowa, "Róża" z Różanki, 

"Gaj" z Gajnika, "Trzy Świerki" z Lesicy i 

Niemojowa, "Boboszowianie" z 

Boboszowa, Szkolny Zespół Wokalno - 

Instrumentalny przy Zespole Szkół w 

Międzylesiu, Szkolny Zespół Pieśni i Tańca 

"Urwisy", Orkiestra OSP Międzylesie, 

Basia Zarówna ze Smreczyny i Monika Duś 

z Kamieńczyka z towarzyszeniem Ryszarda 

Pasternaka, a także reprezentacja Roztok i 

Domaszkowa.  



 

 Wręczono także nagrody w 

konkursie "Najpiękniejszą Choinkę 2015", 

a także "Szopkę Bożonarodzeniową 2015". 

Łącznie do konkursów zgłoszono 19 

choinek i 10 szopek. W konkursach, w 

obydwu kategoriach, laureatem zostało 

sołectwo Domaszków. Kolejne miejsca 

zajęły Kamieńczyk, oraz Michałowice i 

Goworów (dwa trzecie miejsca) oraz w 

konkursie na szopkę Niemojów i Roztoki.  

 

 

XIV MIĘDZYNARODOWY 

OPŁATEK MYŚLIWSKI 

 

Tradycją stało się już, że na naszym 

terenie odbywa się niezwykła uroczystość 

braci myśliwskiej. W sobotę tj. 06.02.2015 

r. odbył się XVI Międzynarodowy Opłatek 

Myśliwski, który został zorganizowany 

przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Myśliwych Pogranicza, skupiających 

kolegów z Polski i z Czech. 

 

 
 

Uroczystość rozpoczęła się o 

godzinie 14.00, paradnym korowodem 

prowadzącym od kościoła parafialnego w 

Międzylesiu, pod kolumnę Maryjną w 

centrum miasta. Tam zostały złożone 

kwiaty oraz tradycyjnie w wystąpieniach 

odniesiono się do sensu spotkania. 

 

 
Następnie uczestnicy udali się do wisi 

Pisary, gdzie przy obelisku uczczono 

pamięć myśliwych Koła 

Łowieckiego ,,Sylwan”, których nie ma już 

 wśród braci łowieckiej. 

Późnym popołudniem rozpoczęła 

się wieczerza opłatkowa przy ognisku, 

gdzie nie mogło zabraknąć tradycyjnego 

dania, czyli myśliwskiego bigosu. Jako że 

nie wypada jeść samego bigosu, 

zorganizowano konkurs na najlepszą 

nalewkę, a powszechnie wiadomo, że tylko 

ona doskonale komponuje się z tym 

daniem. 

O godzinie 18.00 w kościele w 

Pisarach odbyła się msza dziękczynna za 

udane łowy. 

Po jej zakończeniu rozpoczął się  Bal 

Myśliwski, z licznymi niespodziankami i 



atrakcjami. A jak bal myśliwych, to nie 

zabrakło dań z dziczyzny ani toastów 

wzniesionych za udane polowania. 

 

ZESPÓŁ PLUS MINUS  

W SZCZAWNIE ZDROJU 

 

 

 

5 lutego br na zaproszenie  dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie 

Zdroju p. Magdaleny Klimczak międzyleski  

zespół taneczny Plus Minus  wystąpił przed 

mieszkańcami tego miasta i kuracjuszami. 

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z 

miejscową instytucją kultury i promocja 

naszego miasta i gminy. W przerwach 

pomiędzy występami widzowie obejrzeli film 

promujący  Międzylesie i gminne 

miejscowości. Prezentację przedstawiła 

p.Barbara Faron. 

Bardzo dziękujemy władzom miasta, 

pracownikom urzędu  za okazaną pomoc w  

umożliwieniu wyjazdu i przygotowaniu 

prezentacji 

KONKURS "RÓŻA KŁODZKA 

2015" 

Nagroda Starosty „Róża Kłodzka”, to 

doroczne wyróżnienie przyznawane przez 

kapitułę konkursu, którego celem jest 

docenienie powiatowych inicjatyw i 

wydarzeń, a przede wszystkim stojących za 

nimi ludzi, których działalność w danym 

roku miała największe znaczenie dla 

rozwoju i promocji naszego regionu. Do 

tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych 

zostało 41 kandydatur, które miały szansę 

zdobyć nagrodę w jednej z 8 kategorii 

(gmina, pracodawca, wydarzenie lub 

produkt promocyjny, inwestycja, kultura, 

sport, społecznik, osobowość). 

 

Kapituła w składzie: Maciej Awiżeń, 

starosta kłodzki – przewodniczący 

Kapituły, Dariusz Kłonowski, 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, 

Piotr Marchewka, etatowy członek Zarządu 

Powiatu Kłodzkiego, Krzysztof Bolisęga, 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i 

Jacek Kubicki, dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie nominowała do 

Nagrody Starosty Róża Kłodzka 2015 

następujące osoby, organizacje, instytucje i 

wydarzenia: 

 



w kategorii  GMINA: 

1. Gmina Stronie Śląskie 

2. Gmina Wiejska Kłodzko 

3. Gmina Lądek-Zdrój 

w kategorii  PRACODAWCA: 

1. Instytut Elektrotechniki Zakładu 

Doświadczalnego w Międzylesiu 

2. MATPLAST w Nowej Rudzie 

3. SELECT COMFORT w Kłodzku 

w kategorii  WYDARZENIE LUB 

PRODUKT PROMOCYJNY: 

1. Kongres Młodego Samorządu w 

Dusznikach-Zdroju 

2. Karczma Piwna Gwarków 

Noworudzkich w Nowej Rudzie 

3. Polanickie Retrospekcje w Polanicy-

Zdroju 

w kategorii INWESTYCJA: 

1. Pałac Kamieniec w Kamieńcu (gmina 

Kłodzko) 

2. Remont i odbudowa Kaplicy św. 

Onufrego w Stroniu Śląskim 

3. Centrum Sportu i Rozrywki Nowar w 

Nowej Rudzie 

w kategorii KULTURA: 

1. Agnieszka Urbańska (Kłodzko) 

2. Międzynarodowy Festiwal im. Ignaza 

Reimanna w Wambierzycach 

3. Fundacja Międzynarodowych 

Festiwali Chopinowskich w 

Dusznikach-Zdroju 

 w kategorii SPORT: 

1. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich 

w Lądku-Zdroju 

2. Międzyzakładowy Ludowy Klub 

Sportowy Sudety Międzylesie 

3. Centrum Turystyczno-Sportowe w 

Nowej Rudzie 

w kategorii SPOŁECZNIK: 

1. Dorota Komornicka 

2. Jacek Marcelewicz  

http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/

znamy-juz-nominowanych-do-1rozy-

klodzkiej-za-2015-rok.html 

http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/

roze-klodzkie-2015-wreczone.html?more 

KONCERT FORTEPIANOWY 

 

 
 

W MGOK w Międzylesiu, odbył 

się zimowy koncert uczniów 

uczestniczących w zajęciach kursów 

alternatywnych w klasie fortepianu. W 

trwającym ponad półtorej godziny 

koncercie wystąpili niezwykle 

utalentowani młodzi muzycy z naszej 

szkoły, których przygotowała Jolanta 

Kowalik. 

 

 
 

Zdobywający pierwsze szlify 

instrumentaliści: D. Makarska, M. 

Filińska, K. Bzowy M. Mądry, W. 

Mądry, Z. Kyś, J. Wiśniewski, M. 

Afrykańska, M. Gałusza, K. Janczak, M. 



Bilicki, V. Zin, D. Makarska, B. 

Maciejewski, W. Worosz, O. Neter, M. 

Duś - sięgnęli nie tylko po klasykę, ale też 

utwory popularne. Jak co roku koncert 

cieszył się dużą oglądalnością wśród 

mieszkańców naszej gminy. Gratulujemy 

naszym młodym muzykom talentu i siły 

charakteru, gdyż oprócz nauki w szkole 

znajdują jeszcze czas na dodatkowe 

pasje.  

KOBIETY AKTYWNE 

SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 

30 stycznia 2016 r. w Polanicy Zdroju, 

odbyło się Dolnośląskie Forum ,,Jesteśmy 

aktywne społecznie i zawodowo'', którego 

organizatorem był Prezes Dolnośląskiej 

Izby Rolniczej oraz Dyrektor 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. 

 

 

Nagrodzono dyplomami i 

statuetkami siedem kobiet z terenów 

wiejskich, które poza prywatnym życiem 

działają społecznie a przy tym bardzo 

aktywnie w sferze społecznej, gospodarczej 

i kulturalnej na obszarach wiejskich. Z 

naszej gminy Międzylesie nagrodę 

otrzymały Panie:  Krystyna Dragan z 

Długopola Górnego – radna Rady Miejskiej 

w Międzylesiu oraz Wiesława Łysiak – 

sołtys wsi Goworów. 

W spotkaniu, m. innymi prezes 

LGD Kłodzka Wstęga Sudetów 

przedstawiła Lokalną Strategię Rozwoju 

Powiatu Kłodzkiego, laureaci konkursu „ 

Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2015” 

(wieś Czaple gmina Pielgrzymka) - 

podzielili się swoim sukcesem, a Pani 

Grażyna Jesionowska z Goworowa 

pokazała, jak można efektywnie 

wykorzystać środki unijne na rozwój 

agroturystyki. 

Wszystkim Paniom nagrodzonym 

składamy gratulacje i niegasnącej werwy 

w działaniach na przyszłość. 

KONCERT KOLĘD  

I PASTORAŁEK 

 

 

 24 stycznia 2016 r. w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu 

odbył się koncert kolęd i pastorałek w 

wykonaniu Zespołu „Oset” z Goworowa i 

Zespołu Instrumentalno-Wokalnego z 

Zespołu Szkół w Międzylesiu pod 

kierownictwem p. Doroty Bieleckiej i p. 



Ryszarda Pasternaka. Mieszkańcy 

Międzylesia nie zawiedli, sala wypełniła się 

do ostatniego miejsca. W repertuarze 

wykonawców znalazły się tradycyjne 

polskie kolędy oraz mniej znane pastorałki. 

W śpiewanie kolęd włączyła się widownia 

zachęcona do wspólnego śpiewania przez 

organizatorów. Oprócz śpiewu 

zespołowego można było wysłuchać 

solowych prezentacji uczniów m. in. 

Dominiki Czarny, Roksany Zarówny, 

Natalii Kowalskiej, Przemysława Kulbaki 

oraz Nicoll Adamek.  

 

DLA ZASŁUŻONYCH 

POGORZELCÓW… 

 

 

Mieszkańcy gminy Międzylesie jak zwykle 

okazali wielkie serce. Liczny udział w 

koncercie walentynkowym –charytatywnym 

dla pogorzelców Doroty i Krzysztofa 

Komornickich zaowocował zebraną sumą 

4.600zł. 

W koncercie udział wzięli następujący 

wykonawcy: 

-przedszkolaki z Międzylesia-grupa Wilczki, 

Delfinki ,Pszczółki, Tygryski 

-uczniowie Zespołu Szkół w Międzylesiu: klasa 

IIc ,zespół teatralny Apsik, zespół Urwisy, 

zespół wokalno-instrumentalny, Klub Młodego 

Odkrywcy, Roksana Michalak, Gabriela Kuś, 

Klaudia Janczak, Ala Pająk, Oliwia Szczygieł, 

Roksana Zarówny, Natalia Kowalska, Ola 

Pokrątka, Joanna Broszko, Iza Pawlak, 

-uczniowie z Zespołu szkolno Przedszkolnego 

Roksana Jadwisieńczak i grupa taneczna 

-dzieci z Domu Dziecka w Domaszkowie: 

Sebastian Szuba i grupa taneczna Czarno-Biali 

-zespół wokalno- muzyczny w składzie Ryszard 

Pasternak, Monika Duś, Barbara Zarówny 

-Akademia Ruchu z Goworowa 

-Zespół taneczny Plus- Minus 

-Zespół  Długopolanie oraz duet Anna 

Olejniczak i Krzysztof  Tekieli 

-Zespół Międzylesianie 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

wykonawcom i opiekunom  za udane występy, 

za urokliwe tańce, piękne piosenki, wspaniałe 

popisy. 

Dziękujemy za liczne upominki do loterii. 

Dziękujemy za przepyszne ciasta i 

pierniczkowe serca. 

Dziękujemy za olbrzymie zaangażowanie w 

zorganizowanie i pracę w trakcie koncertu 

pracownikom Zespołu Szkół, MGOK i  

Samorządowego Przedszkola, prowadzącym 

koncert – stypendystom FLMŚ- Małgorzacie 

Grajnert , Weronice Worosz, Marii i Piotrowi 

Fąfarom. 

oraz Krzysztofowi Jaskowi za dokumentację 

zdjęciową całej imprezy. 

 



SPOTKANIE Z DARIUSZEM 

ŚCIEPURO, 

WOLONTARIUSZEM 

STOWARZYSZENIA „NASZA 

MISJA EKWADOR” 

 

Jednym z głównych celów działalności 

stowarzyszenia „Nasza Misja Ekwador” 

jest wsparcie misji katolickiej w 

Ekwadorze. 

„Misja jest prowadzona przez siostry ze 

wspólnoty Communidad Cristo Misionero 

Orante, która została założona przez 

Chorwatkę siostrę Lenkę Čović. Do 

wspólnoty należą siostry z Chorwacji i 

Ekwadoru. Praca sióstr jest wspierana przez 

osoby świeckie z Europy, przede wszystkim 

Chorwacji i Włoch, ale także z innych 

krajów. 

 

Działalność wspólnoty polega na 

zapewnieniu opieki, wyżywienia, edukacji 

oraz ewangelizacji najbardziej 

potrzebującym dzieciom z ubogich wiosek 

andyjskich w okolicy Quito – stolicy 

Ekwadoru. 

Codziennie ok. 150 dzieci w wieku od 2 do 

9 lat jest przywożonych przez siostry do 

misji, gdzie dostają dwa ciepłe posiłki. 

Młodsze dzieci mają zajęcia przedszkolne, 

a starsze uczą się zgodnie z ekwadorskim 

programem szkoły podstawowej. 

W miarę możliwości, co roku dochodzą 

nowe dzieci, starsze mają zapewnioną 

kontynuację nauki. Siostry prowadzą tam 

również internat dla kilkunastu dziewcząt w 

wieku 13-16 lat. 

Dzieci, którymi zajmują się siostry, 

pochodzą z rodzin nie tylko bardzo 

biednych, ale także patologicznych i nie 

mają innych szans na jakąkolwiek edukację 

czy godziwą opiekę. 

Ekwador jest krajem o bardzo słabej 

organizacji społecznej, w którym nie 

działają prawie żadne organizacje 

charytatywne.” 
Wiedzieliśmy, że wspólnota nie ma żadnych 

funduszy czy dochodów, a jej istnienie zależy 

od hojności ludzi dobrej woli oraz wsparcia 

wolontariuszy i dlatego przyłączyliśmy się do 

akcji sprzedając kalendarze ze zdjęciami 

Ekwadoru, sprzedając ciasto… Dochód, jaki 

udało nam się uzyskać przesłaliśmy na konto 

fundacji. W ten sposób uczniowie rozbudzili w 

sobie zainteresowanie ideą wolontariatu, ale 

nade wszystko, troskę o drugiego człowieka. 

Na spotkaniu uczniów (klasa IIII gim.) z panem 

Dariuszem Ściepuro i jego synem uczniowie 

zaangażowani w dzieło otrzymali książki 

„Misja, czyli z dziećmi wśród łowców głów” 

autorstwa p. Darka. Bardzo dziękujemy 

13. FESTIWAL NAUKI  

W ZESPOLE SZKÓŁ  

W MIĘDZYLESIU 

 



          29 stycznia 2016 roku członkowie Klubu 

Młodego Odkrywcy działający w Zespole Szkół 

w Międzylesiu wraz z opiekunami  p. J. 

Karwowską i p. W. Broszko zorganizowali po 

raz trzynasty Festiwal Nauki. Jak  co roku rangę 

imprezy podnieśli goście specjalni pan Łukasz 

Adam i p. Piotr Maślanka jak  „Fabryka 

Wiedzy z Katowic”. Pokaz wzbudzał 

największy zachwyt wśród przedszkolaków 

oraz najmłodszych uczniów, a doświadczenia z 

ciekłym azotem w postaci efektów specjalnych 

były szczególnie atrakcyjne dla wszystkich 

zebranych. Chętni uczniowie mogli  wziąć 

udział w niektórych pokazach, co było dla nich 

niewątpliwie wielka atrakcją.  

 

         Nasi klubowicze wykazali się także 

dużym profesjonalizmem demonstrując 

przygotowane przez siebie pokazy, 

doświadczenia, prezentacje oraz warsztaty 

dotyczące wiedzy z  biologii, fizyki, chemii. 

Można było zapoznać się z zasadami działania 

naszych pięciu zmysłów oraz eksperymentami 

dotyczącymi ich funkcjonowania. 

Odwiedzający Festiwal poznali właściwościami 

alkoholi, a u następnej grupy korzystając z alko-

gogli  mogli przekonać się jak alkohol wpływa 

na zaburzenie równowagi. 

 

 

 Niemałym wyzwaniem było zbudowanie 

modelu żarówki czy rakiety  oraz gra na 

instrumentach wykonanych z rurek pcv. 

Zachwyt zebranych wzbudzał wąż zbudowany 

ze szpatułek laryngologicznych, a jego sposób  

poruszania  okazał się hitem festiwalu. Nie 

zabrakło także doświadczeń związanych z 

prądem, wodą, wytrzymałością materiałów oraz 

ogrzewaniem ciał. Jak zwykle  ze swoimi 

warsztatami wystąpili pracownicy 

Nadleśnictwa Międzylesie  oraz strażacy z 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu, 

którzy  corocznie wzbogacają  swoją wiedzą 

naszą imprezę. Bardzo im za to dziękujemy. 

 

 

Naszą pracę podziwiali przedstawiciele 

miejscowych władz, instytucji,  zakładów pracy 

oraz przedszkolaki ,  uczniowie  4-6 Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci 

z Domaszkowa i naszego zespołu. 

Za wsparcie finansowe dziękujemy 

gminie Międzylesie, a panu dyrektorowi naszej 

szkoły za okazywaną pomoc i  życzliwość. 

 

BAL KARNAWAŁOWY 

 W PRZEDSZKOLU 

 
W dniu 28.01.2016 r. w Przedszkolu w 

Domaszkowie odbył się bal karnawałowy. 

 

Tego dnia wszyscy przyszli do przedszkola 

w kolorowych strojach. Były to przebrania 

w  różne postaci i bohaterów ze znanych 



bajek. W zabawie uczestniczyli m.in.:  

piraci, Spiker Mani, rycerze, wróżki, 

motylki, pajacyki i wiele innych. 

Do prowadzenia balu został zaproszony pan 

R. Żaba, jeden z rodziców dzieci 

uczęszczających do naszego przedszkola. 

Również mama chłopca z grupy 

starszaków, pani A. Piędel umiliła zabawę 

prowadząc ciekawe choreografie taneczne. 

Dzieci świetnie się bawiły, a tańce 

przeplatane były licznymi konkursami i 

słodkim poczęstunkiem na salach. 

Bardzo dziękujemy rodzicom za 

przygotowanie strojów i naszym gościom, a 

kolejny karnawał już za rok! 

DOMASZKOWSKIE 

DOBRODUSZKI                                                            

POWTARZAJĄ  SUKCES  

SPRZED  ROKU 

 

        Jak już zapewne niektórzy z nas wiedzą, w 

dniach 15, 16 i 17 stycznia b.r.  w Krzeszowie 

odbywał się kolejny Festiwal Trzech Kultur, w 

którym po raz drugi brał udział domaszkowski 

zespół „Dobroduszki”, prowadzony przez  

Jadwigę Kensicką. Zespół reprezentowało 13. 

dzieci, które pod opieką dwóch nauczycielek – 

J. Kensickiej i J. Ptasińskiej, już w piątek udały 

się do Krzeszowa, by tam wziąć udział w 

profesjonalnych warsztatach artystycznych 

prowadzonych przez znanych znakomitych 

aktorów: prof. Stanisława Górkę, Aurelię 

Sobczak oraz Barbarę Droździńską, 

zachwycającą również swoim mezzosopranem.  

 

 

W piątek: zakwaterowanie, dwie części 

warsztatów, kolacja i spoczynek u bardzo 

gościnnych sióstr elżbietanek. W sobotę zaś, 

zaraz po śniadaniu, ostatnia część warsztatów, a 

potem przegląd przybyłych do Krzeszowa grup 

jasełkowych (9 zespołów) i kolędniczych (7 

zespołów). Występowaliśmy jako pierwsi i 

dobrze, bo szybko mieliśmy to za sobą i nie 

musieliśmy się denerwować… Szacowne 

siedmioosobowe jury, w którego składzie byli 

także wspomniani już aktorzy, bardzo 

skrupulatnie obserwowało wszystkie 

prezentujące się zespoły.  Ogłoszenie wyników 

poprzedzone było wspaniałym koncertem kolęd 

w wykonaniu artystów warszawskich scen, z 

pięknym słowem wiążącym pani Aurelii 

Sobczak.  

 

 

 

A po koncercie … ogłoszenie wyników. Była 

godzina prawie 18:00,  gdy wrzasnęliśmy z 

radości, po słowach tych, którzy odczytywali 

werdykt jury. To my – DOBRODUSZKI Z 

DOMASZKOWA po raz drugi w historii, 

podobnie jak w roku ubiegłym, najbardziej się 

spodobaliśmy. Zdobyliśmy I miejsce. A potem 

miłe chwile odbierania dyplomów, słodyczy, 

nagród, a także wielkie brawa i gratulacje od 

członków jury i zgromadzonych w 

krzeszowskim Domu Kultury pozostałych 

zespołów, ich opiekunów i obecnych gości – m. 

in. od p. Tadeusza Samborskiego – Członka 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

Festiwal zakończył się w niedzielę uroczystą 

Mszą Św. w krzeszowskiej Bazylice M. B. 

Wniebowziętej, która ma miano kościoła 



jubileuszowego w związku z ogłoszonym 

Rokiem Miłosierdzia. W Mszy św. uczestniczył 

Męski Chór Górniczy z Lubina, który 

bezpośrednio po zakończeniu Eucharystii 

niesamowicie wyśpiewywał ukochane polskie 

kolędy i pastorałki. Wróciliśmy z Krzeszowa w 

niedzielę wieczorem – szczęśliwi, zadowoleni i 

dumni. Powitali nas rodzice dzieci, a powitanie 

było bardzo atrakcyjne...   

   

  

                    

Serdecznie dziękujemy wszystkim Drogim 

Sponsorom, dzięki którym wyjazd do 

Krzeszowa nic nas nie kosztował i jeszcze 

znalazły się finanse na zakup miłych 

pamiątek. 

FERIE W MGOK                                                                                                  

W MIĘDZYLESIU I JEGO FILII 

W DOMASZKOWIE 

Ferie zimowe dobiegły końca, znowu 

były za krótkie. Podobnie jak w latach 

poprzednich MGOK w Międzylesiu i Filia w 

Domaszkowie   przygotowały  dużo ciekawych 

i interesujących zajęć dla dzieci. 

 

 

  Podczas całego okresu ferii z 

przygotowanych  zajęć  skorzystało 49. dzieci z 

terenu gminy Międzylesie w wieku 6-12 lat. 

Dzieci miały zapewnione II śniadanie, ciepłe i 

zimne napoje, słodkie i owocowe poczęstunki. 

Program tegorocznych ferii obfitował w wiele 

atrakcji. Staraliśmy się tak ułożyć plan, aby 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W programie  

nie zabrakło  zajęć plastyczno –technicznych, 

recyklingowych, podczas których dzieci 

wykazywały się kreatywnością i wyobraźnią; 

warsztatów kulinarnych, których efektem były  

upieczone oponki, gofryi serduszka ciastka. 

 

 

 

  Zorganizowaliśmy również turnieje 

sportowe : gry w piłkarzyki, sztafetę 

szczudlarzy, dwa ognie.  Bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 

teatralne -  teatrzyk cieni poprowadzone przez 

p. I. Juraszek. Ponadto przez całe ferie można 

było korzystać z komputerów, pograć w bilard 

i  przeróżne gry planszowe. Pod koniec I 

tygodnia ferii pojechaliśmy do  kina Cinema 3D 

do Kłodzka na film „Alvin i wiewiórki” 

 

 W drugim tygodniu obejrzeliśmy 

wystawę pokonkursową o karmnikach  

w Nadleśnictwie Międzylesie. Zostaliśmy tam  

bardzo ciepło przyjęci a każde dziecko 

otrzymało  drobny upominek.W ostatnim dniu 

zajęć dzieci otrzymały drobne upominki i 

nagrody za udział w różnych konkursach. 



 

 

 Różnorodność przygotowanych zajęć 

sprawiła, że nikt na nudę nie narzekał, 

natomiast zajęcia w Domu Kultury okazały się 

doskonałą alternatywą dla dzieci, które ferie 

spędzały w domu. 

 

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA… 

VIII Szkolny Festiwal Kolęd  

i Pastorałek w Zespole Szkół  

w Międzylesiu 
Tradycyjnie, każdego roku, w okresie 

obchodów świąt Bożego Narodzenia, w 

świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w 

Międzylesiu spotykają się na wspólnym 

kolędowaniu uczniowie, rodzice, dziadkowie i 

nauczyciele. Festiwal nie ma charakteru 

konkursu, bo założeniem uroczystości jest 

wzmacnianie więzi ze środowiskiem, promocja 

szkoły, jej uczniów. Każdy uczestnik festiwalu 

może zaprezentować się zgodnie z 

predyspozycjami w wybranej dziedzinie sztuki 

– wokalnej lub instrumentalnej. Do udziału 

zgłaszają się uczniowie z wszystkich etapów 

kształcenia od klas najmłodszych po klasy 

gimnazjalne. Średnio prezentuje się 20. 

uczniów. Podczas prezentacji często ujawniają 

się wybitne zdolności muzyczne uczniów. 

Najzdolniejsi wykonawcy obejmowani są 

potem opieką nauczyciela muzyki i prezentują 

swoje zdolności na forum szkoły i środowiska 

lokalnego. Zapraszamy też na uroczystość 

innych nauczycieli z przygotowanymi 

zespołami. 

 

 W tegorocznym koncercie kolęd i 

pastorałek wystąpili uczniowie Samorządowej 

Szkoły Podstawowej. Dzieci zaprezentowały 

swoje umiejętności wokalne i gry na 

instrumentach muzycznych. Uczestnicy 

przygotowywali się do koncertu pod opieką 

nauczycieli świetlicy szkolnej: pani Beaty 

Tokarskiej, pani Joanny Gądek i pani 

Małgorzaty Bodnar, a zespoły z klas I d i II c 

przygotowały do występu panie Katarzyna 

Bardzińska – Neter i Lucyna Zielińska. 

Muzyczne wspierał uczniów pan Ryszard 

Pasternak, akompaniując wykonawcom na 

gitarze. Po występach uczestnicy zaprosili 

przybyłych gości na słodki poczęstunek. Mamy 

nadzieję, że za rok spotkamy się znowu i 

spędzimy czas w równie miłej, rodzinnej 

atmosferze. 

 

IMPREZA  EDUKACYJNA,  

CZYLI KOLEJNE  SPOTKANIE  

DOMASZKOWSKICH  

UCZNIÓW  ZE  SZTUKĄ … 

            W miniony czwartek, 

siedemdziesięcioro uczniów z klas I - III wraz                     

z  wychowawcami wyjechało do bystrzyckiego 

Domu Kultury, by obejrzeć spektakl teatralny o 

Czerwonym Kapturku. Historię wesołej 

dziewczynki niosącej dla chorej babci lekarstwa 

odegrali dla nas i innych obecnych tam widzów 

aktorzy z Narodowego Teatru Edukacji im. 

Adama Mickiewicza z Wrocławia. Poza 

pojawiającymi się chyba w każdej wersji 

„Kapturka” postaciami, oglądający zobaczyli 



także dwie wesołe, czasami trochę złośliwe 

Wiewiórki, pana Muchomora, pełniącego w 

lesie funkcję gospodarza, oraz Gila. Postaci te 

wniosły do sztuki dużo dobrego humoru.  

 

 

 

Było wesoło i skocznie dzięki wielu piosenkom, 

chwilami zaś groźnie i wzruszająco. Aktorzy 

przypomnieli najmłodszym widzom przestrogi: 

by nie zbaczać z wyznaczonej drogi, nie 

rozmawiać z nieznajomymi, a już na pewno nie 

wpuszczać ich do domu. Ciekawe przygody z 

bajkowego lasu dzięki wspaniałej grze aktorów 

i bogatej scenografii zostaną wszystkim na 

długo w pamięci  

        Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi 

za udostępnienie nam gimbusa. 

 

WIEŚCI Z SAMORZADOWEGO 

PRZEDSZKOLA 

W MIĘDZYLESIU 

 

Dnia 17 - 19 grudnia 2015 r. 

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

gościło pierwszoklasistów z Zespołu Szkół 

wraz z nauczycielkami. Podczas warsztatów 

plastycznych dzieci wykonały ozdoby 

bożonarodzeniowe, a następnie zaproponowano 

kilka wspólnych zabaw, śpiewanie piosenek o 

choince  

i kolędowanie. Na koniec zrobiono zdjęcia z 

wykonanymi ozdobami. W trakcie warsztatów 

powstały wspaniałe mikołaje, anioły i szopki. 

Pierwszaki miały okazję powrócić 

wspomnieniami do czasów przedszkolnych. 

Miło nam było gościć naszych byłych 

wychowanków w murach przedszkola. 

 

Kl. I w grupie Wilczki 17.12.2015 r. 

 

 

 

 

 

Kl. I w grupie Tygryski – 18.12.2015 r. 

 

 



 

 

 

Kl. I w grupie Delfinki – 19.12.2015r. 

 

 

 

 

Rok 2015 zakończyliśmy w świątecznej 

atmosferze. Dzieci z grupy,, Tygryski” 

przygotowały dla wszystkich przedszkolaków 

i pracowników krótki program artystyczny  

„Przy wigilijnym stole”. Były wiersze, 

kolędowanie,  składanie życzeń i łamanie się 

opłatkiem. 

 

 

 

 

 



Początek roku 2016 obfitował w różne 

wydarzenia.  

Wizyta w nadleśnictwie 

Dnia 20.01.2016 r. przedszkolaki z grupy 

„Pszczółki” i „Tygryski” odwiedziły 

Nadleśnictwo w Międzylesiu. Pan leśniczy 

Mariusz Kępa serdecznie zaprosił nas do sali 

konferencyjnej, w której z wykorzystaniem 

tablicy interaktywnej, opowiedział nam o 

ptakach żyjących na naszych terenach. 

Kolejnym punktem było oglądanie wystawy 

karmników wykonanych przez starsze dzieci ze 

szkoły. Duże zainteresowanie u dzieci 

wzbudziły pluszowe, śpiewające ptaki. Na 

zakończenie spotkania dzieci wręczyły 

pracownikom album o ptakach, który same 

wykonały. Wycieczka do Nadleśnictwa była 

wspaniałą wyprawą, która wzbogaciła wiedzę 

przedszkolaków na temat ptaków i uwrażliwiła 

dzieci na otaczające nas piękno przyrody. 

 

 

 

 

 

Bal karnawałowy przedszkolaków - 22.01.16 

W tym dniu, dzieci, nauczyciele  

i rodzice bawili się w sali Miejsko – Gminnego 

Domu Kultury w Międzylesiu. Uczestnicy 

przebrani w kolorowe stroje wcielili się w 

postacie z bajek i filmów. Muzyka płynąca z 

głośników inspirowała nas do szalonej zabawy. 

Pełni pozytywnej energii pląsaliśmy w parach, 

kole oraz korowodach. Z uśmiechem na ustach 

śpiewaliśmy teksty słyszanych hitów, skacząc 

i klaszcząc z radości. Zabawę prowadzili bardzo 

weseli i energiczni animatorzy, którzy 

wprowadzili nas w Krainę Smerfów. W trakcie 

balu odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa.  

 

 

 



Teatrzyk „ Sklep z zabawkami”- 

25.01.2016 r. 

W styczniu gościliśmy w naszym przedszkolu 

teatrzyk edukacyjny z przedstawieniem "Sklep 

z zabawkami". Dzieci miały okazję obejrzeć 

wspaniałe widowisko oraz bardzo dobrą grę 

aktorską. Głównym przesłaniem było 

przypomnienie dzieciom, że o zabawki trzeba 

dbać i nie wolno ich niszczyć, a także 

uświadomienie im, że zabawki są najlepszym 

sposobem na nudę! 

 

 

 

 

Wizyta Duszpasterska  

Dnia 26 stycznia w naszym przedszkolu 

zagościł  

ks. dziekan Jan Tracz. Wspólnie z dziećmi 

spotkał się na modlitwie i kolędowaniu. 

Opowiedział dzieciom historię Bożego 

Narodzenia oraz odpowiadał na ich pytania. Po 

mile spędzonym czasie, dzieci dostały 

pamiątkowe obrazki oraz słodkie lizaki. 

 

Dzień Babci i Dziadka – 21.01.2016 r. oraz   

27.01.2016 r. - 29.01.2016 r. 

W ostatnim tygodniu stycznia odbywały się 

spotkania w grupach z okazji Święta Babci i 

Dziadka. Wszystkie przedszkolaki 

przygotowały wiersze, piosenki, inscenizacje i 

tańce dla swoich babć i dziadków. Po części 

artystycznej było wręczanie upominków i 

wspólnie spędzony czas przy słodkościach,  

kawce i herbatce. Szczęśliwi dziadkowie 

dziękowali wnukom za pamięć i dobre serce. 

Pszczółki – 27.01.2016 r. 

 

Tygryski – 29.01.2016 r. 

 



Wilczki – 29.01.2016 r. 

 

Delfinki – 28.01.2016 r. 

 

 

 

Puchatki – 21.01.2016 r. 

 

 

Dzień Babci i Dziadka w Kościele - gr. 

Delfinki 

W dniu 21.01.2016 r. grupa Delfinki udała się z 

krótkim programem artystycznym do Kościoła 

Bożego Ciała w Międzylesiu. Celem wizyty 

było wywołanie uśmiechu i radości w sercach 

dziadków tam zgromadzonych. Po krótkim 

przedstawieniu dzieci wręczyły wszystkim 

obecnym drobny upominek.  

 

 

Obserwacja zajęć w przedszkolu w 

Kralikach –  08.02.2016 

W ramach wymiany doświadczeń naszego 

przedszkola z przedszkolem w Kralikach,  

nauczycielki Jolanta Lipińska i Joanna 

Barwińska uczestniczyły w zajęciach 

dydaktycznych prowadzonych przez 

nauczycielki w czeskim przedszkolu. Zajęcia 

składały się z trzech części: logopedycznej, 

matematycznej i zabawowej. Na koniec wizyty 

w czeskim przedszkolu panie otrzymały  

kolorowe, tekturowe serduszka, a dzieciom 

pozostawiły słodki prezencik. Z końcem lutego, 

koleżanki z Czech zagoszczą na zajęciach w 

naszym przedszkolu. 

 

 

 

 



POZNAJEMY PARKI 

KRAJOBRAZOWE POLSKI 

 
W dniu 15 stycznia 2016 roku w 

Samorządowym Gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie odbył się III etap (parkowy) 

XV edycji konkursu "Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski". W naszej szkole z 

bardzo trudnymi pytaniami z biologii i 

geografii najlepiej poradził sobie Kasper 

Pierzga z klasy II. Wszyscy uczniowie 

biorący udział w konkursie otrzymali 

nagrody, które wręczył Pan Łukasz 

Głowacki ze Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego.  

 

 
 

SUKCESY W KONKURSACH 

PLASTYCZNYCH 
 

 W konkursie plastycznym 

„Chodźmy w górach zdzierać nogi” 

ogłoszonym przez Szkołę Podstawową  w 

Stroniu Śląskim dla szkół podstawowych 

Masywu Śnieżnika nasze uczennice mogą 

się pochwalić dużymi sukcesami. 

Dominika Makarska z klasy IIc (op. L. 

Zielińska) zajęła I miejsce w kategorii klas 

I-III. Natomiast Oliwia Majka i Oliwia 

Neter z klasy Vc (op. M. Kulbaka) zostały 

wyróżnione w kategorii klas IV-VI.  

 

 W konkursie plastycznym  „Zima 

moich marzeń” ogłoszonym przez I 

Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Kłodzku również nasze 

uczennice odniosły duże sukcesy. 

Lena Koziarzewska z klasy Ic (op. T. 

Śliczna) zajęła II miejsce w kategorii klas 

I. 

Dominika Makarska z klasy Ic (op. L. 

Zielińska) zajęła III miejsce w kategorii 

klas II. 

Oliwia Neter z klasy Vc (op. M. Kulbaka) 

zajęła III miejsce w kategorii kas IV-VI. 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

. 

PRZEDSTAWIENIE „PINOKIO” 

 
 

25 stycznia, uczniowie klas 

młodszych mieli okazję zobaczyć spektakl 

„Pinokio”, przygotowany na podstawie 

bajki włoskiego prozaika Carla Collodiego. 

„Pinokio”, to opowieść o drewnianym 

pajacyku, który bardzo chce zostać 

prawdziwym chłopcem. Nie jest to jednak 

takie proste zwłaszcza, kiedy świat 

podsuwa mu pod drewniany nosek coraz to 

nowe pokusy… 

Dzieci z zainteresowaniem oglądały 

grę aktorów. Brały też aktywnie udział w 

przedstawieniu podczas wspólnych zabaw i 

tańców. 

 



Harmonogram czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2016/2017 do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Międzylesie 

 

 

Rodzaj czynności 

Termin 

w 

postępo

waniu 

rekrutac

yjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniający

m 

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

1.03.201

6-

15.04.20

16 

4.05.2016-

12.08.2016 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 

7 ustawy o systemie oświaty 

18.04.20

16-

29.04.20

16 

16.08.2016-

23.08.2016 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

4.05.201

6 

24.08.2016 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia 

5-

6.05.201

6 

25-30.08.2016 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

9.05.201

6 

30.08.2016 

 

…W CZOŁÓWCE 

UKS ORLE Międzylesie brał udział 

w  Turnieju Halowym piłki nożnej dzieci 

rocznik 2008 i młodsi, który odbył się w 

Szczytnej dnia 07.02.2016 r. Udział wzięły 4 

drużyny.  Zawody wygrała drużyna Orlika 

Kłodzko, 2. miejsce UKS Orle Międzylesie, 

3.miejsce Hutnik Szczytna  4.miejsce II 

drużyna Hutnik Szczytna. Królem strzelców 

turnieju został zawodnik UKS Orle Międzylesie 

Kacper Ruczaj. 

NASI NA WYJEŹDZIE 

W dniu 14,02,2016r rozegrany został 

turniej tenisa stołowego WTK Młodzików w 

Brzegu Dolnym.W kategorii dziewcząt na 45 

zawodniczek, Oliwia Neter zajęła miejsce w 

przedziale 9-12,  natomiast w kategorii 

chłopców na 48. zawodników, Krzysztof 

Sobota zajął miejsce w przedziale 21-24, 

Mateusz Gackowski zajął miejsce w przedziale 

25-32, a Bartosz Bzowy zajął miejsce w 

przedziale 33-48.W dniu 21.02.2016 odbędzie 

się turniej WTK Kadetów w Bolesławcu. 

40.  „MOJA DWUNASTKA” 

W pierwszą sobotę miesiąca czyli 6 lutego br. 

na międzyleskim stadionie już po raz 

czterdziesty odbyła się impreza marszowo-

biegowa organizowana przez MLKS „Sudety”. 

Tym razem w tej formie rekreacji uczestniczyło 

26 osób. To już czwarty sezon „Mojej 

Dwunastki” i gorąco zachęcamy wszystkich do 

wspólnego maszerowania i biegania dla 

przyjemności. Najbliższe 12 minutowe 

marszobieganie w sobotę 05 marca 2016 r. 

Imprezę rozpoczynamy na basenie. Zapisy od 

9.30 – 9.50. Start godz. 10.00. Serdecznie 

zapraszamy. 

 

 

SINGLETRACK GLACENSIS 

 

W dnia 17 lutego br. w sali ratusza w 

Bystrzycy Kłodzkiej, odbyło się kolejne, 

robocze spotkanie partnerów z Polski i 

Czech, w sprawie projektu ,,Singletrack 

Glacensis”. W spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele nadleśnictw, przez 

które przebiegać będą omawiane trasy 

rowerowe. 

Podczas dyskusji uzgodniano kwestie 

dzierżawy powierzchni leśnych dla celów 

projektu mającego udostępnić turystom 

nowatorskie sposoby aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Omówiono zasady 

współpracy dotyczącej wyeliminowania 

rozbieżności pomiędzy gospodarką leśną a 

bezpieczeństwem turystów poruszających 

się po przyszłych trasach. 

Projekt jest zamierzeniem transgranicznym, 

łączącym 8 partnerów po stronie polskiej i 

3 partnerów po stronie czeskiej ( w tym 

Region Orlicko - Trebovsko skupiający 

wielu podmiotów projektu). 



Całość przedsięwzięcia pozwoli na 

„ściągnięcie” na nasze tereny większej 

liczby turystów, dla których rower jest 

bardzo istotnym sposobem wypoczynku. 

 

XIX SPOTKANIA TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH ZIEMI 

KŁODZKIEJ 

W dniu 12 marca 2016 r. odbędą się XIX 

Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi 

Kłodzkiej w Hali Sportowej Zespołu Szkół w 

Wilkanowie 138 D, gmina Bystrzyca Kłodzka. 

początek imprezy o godz. 10:00 

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

18 MARCA 2016R. W PIĄTEK 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  

W MIĘDZYLESIU 

ORGANIZUJE  

w godzinach 14.00 – 16.00 

X Gminne Zderzenia Tradycji 

Świątecznych 

„Osobliwości 
Wielkanocne” 

dla 

przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, 

restauratorów, sołectw 

i stowarzyszeń 

W programie imprezy: 

 prezentacje wielkanocne z 

kiermaszem            

 Konkursy (na Palmę wielkanocną 

i „Osobliwość wielkanocną”) 

 występy artystyczne na scenie 

 przysmaki kulinarne (żur 

wielkanocny)  

 baby i babeczki wielkanocne 

 sprzedaż ciasta przez harcerzy 

 i wiele innych atrakcji 

           Zapraszamy!!! 

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) 

*07.03.2016*21.03.2016* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 


