
 

 

 



TADEUSZ  FARBOTKO 

                                          1956 - 2015 

Pożegnaliśmy Tadeusza Farbotko, Człowieka o zdecydowanym zacięciu społecznikowskim.  

Radnego II kadencji międzyleskiego samorządu w latach 1994 – 1998, który niejednokrotnie 

toczył przysłowiowe walki o istotne dla współmieszkańców sprawy. Zawsze był blisko spraw swojego  

Goworowa. Niejako „etatowo” wspierał wszelkie inicjatywy obywatelskie, wspomagał strażaków, 

sportowców… Był cenionym pracodawcą, dzięki któremu powstały nowe – tak ważne dla naszej 

gminy – miejsca pracy. To On, poruszony losem Polaków rzuconych na wschód, sprowadził rodzinę z 

Kazachstanu, dając jej mieszkanie, możliwość pracy… Był przyjacielem wszystkich ludzi. Żył w 

znacznej mierze dla innych, zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na 

jego wsparcie i bezinteresowność.   

Dzięki tym między innymi cechom wyróżniony został podczas roztoczańskich dożynek             

w 2014 roku chlubnym tytułem „Przyjaciela Roztok”, a znacznie wcześniej, bo w roku 2006 za 

całokształt swych dokonań uznany Został Tadeusz za zasłużonego dla miasta i gminy Międzylesie.  

Pożegnaliśmy Człowieka, którego śmierć zaskoczyła każdego z nas. W tym tragicznym dla 

Jego Rodziny czasie wszyscy zapewniamy o naszym współczuciu.  

Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach. Możemy jednak życzyć sił do 

zniesienia bólu i wyrazić nadzieję, że czas złagodzi poczucie straty.  

A Tadeuszowi mówimy żegnaj nasz Przyjacielu… 

                                                                                                                  Przyjaciele 

 

Serdeczne wyrazy współczucia Bliskim z powodu śmierci 

wieloletniego pracownika ZGKIM 

WACŁAWA ZARÓWNEGO 

składają burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak oraz kierownik ZGKiM Roman 

Nowak 



W DNIU 27 LUTEGO 2015 r. 

ODBYŁA SIĘ V SESJA RADY 

MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 
 

W porządku obrad znalazły się 

następujące propozycje uchwał: 

1/ określenia kryteriów rekrutacji na 

drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do  publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, dla których 

gmina Międzylesie jest organem 

prowadzącym.  

2/ przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Międzylesie w roku 2015.  

3/ zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

Protokół z przebiegu sesji znaleźć można 

na stronie internetowej gminy : 

www.miedzylesie.pl zakładka BIP, 

zakładka Rada Miejska 

PO POMOC DLA  

WŁAŚCICIELI TARTAKÓW… 

18 lutego 2015 r. w Warszawie             

w siedzibie senatu RP odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez senatora  Stanisława 

Jurcewicza  w sprawie sytuacji przemysłu 

przetwórstwa drewna.  

 

W spotkaniu wzięli udział : poseł Monika 

Wielichowska,  Tomasz Korczak – prezes 

Stowarzyszenia Ziemi Kłodzkiej, 

Stanisław Longawa – wójt gminy Kłodzko, 

Piotr Marchewka – członek zarządu 

powiatu kłodzkiego, Zbigniew Szczygieł – 

radny Sejmiku Wojewódzkiego, Tadeusz  

Farbotko i  Bartłomiej Balcer  – 

właściciele tartaków, oraz Bogdana 

Czemko  przedstawiciel Polskiej Izby 

Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. 

 Ze strony administracji państwowej 

wiceminister ochrony środowiska Piotr 

Otawski ze swoimi współpracownikami 

oraz zastępca dyrektora Lasów 

Państwowych Wiesław Krzywina ze 

swoimi pracownikami.  

 Na spotkaniu omówiono tragiczną 

sytuację tartacznictwa jeśli chodzi o 

zapewnienie drewna do przerobu. Brak 

materiału produkcyjnego powoduje 

zamykanie zakładów pracy, ograniczanie 

produkcji, a w konsekwencji zmniejszanie 

zatrudnienia,  co powoduje 

niezadowolenie  społeczne. Wiceminister 

Piotr Otawski, oraz zastępca dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych  

Wiesław Krzywina zgodzili się,  że 

materiałów do produkcji jest zbyt mało co 

jest przyczyną jego niedoborów na rynku 

przerobu drewna.    

 

     

Na spotkaniu ustalono  że lasy państwowe  

zwiększą limit dla właścicieli tartaków,  a 

szczegóły będą omówione podczas 

kolejnych rozmów. 

 

http://www.miedzylesie.pl/


UTWORZENIE KLASTRA 

WOŁOWINA SUDECKA   

 

W dniu 5 marca 2015 r.                        

w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 

podpisano umowę partnerską w sprawie 

powołania Klastra Wołowina Sudecka. 

Klaster to regionalna grupa działania, 

której głównym celem jest współpraca na 

rzecz stworzenia, ujednolicenia, 

rozpowszechniania i promocji produktu 

lokalnego, jakim jest wołowina sudecka. 

Zakłada się, iż działanie grupy przyczyni 

się do wzrostu znaczenia i wartości 

podmiotów zrzeszonych  w Klastrze, 

poprzez powiązanie interesów rynku                  

i hodowców bydła. 

 

Do grupy tej przystąpili niezależni 

eksperci, wiele podmiotów gospodarczych 

reprezentujących m. in. indywidualne 

gospodarstwa rolne, środowiska naukowe 

(uczelnie i szkoły), ośrodki rolnicze oraz 

samorządy, w tym również gmina 

Międzylesie. Nadal jednak istnieje 

możliwość przyjmowania nowych 

członków. 

 

Misją Klastra jest podniesienie 

konkurencyjności i innowacyjności 

dolnośląskiego sektora przetwórstwa 

mięsnego ze szczególnym uwzględnieniem 

hodowli sudeckiej, prowadzenie działań, 

które będą służyły rozwojowi firm                    

i gospodarstw skupionych w Klastrze, 

animowanie współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami, administracją, 

stowarzyszeniami branżowymi, 

placówkami badawczo-naukowymi, co 

pozwoli osiągnąć finalny efekt w postaci 

stymulowania wzrostu gospodarczego              

w regionie. 

Koordynatorem Klastra jest Fundacja 

Rozwoju regionalnego PROGRESS                 

z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Organami Klastra są Rada Klastra oraz 

Zarząd. 

Nowo powołany Klaster będzie działał w 

oparciu o opracowaną Strategię rozwoju na 

lata 2015-2018.  

SPRAWA S8 - INWESTYCJA 

BĘDZIE PRZEDMIOTEM 

DALSZYCH ANALIZ 

MINISTERSTWA. 

 

Na stronie internetowej Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju ukazał się Raport 

z konsultacji publicznych projektu 

Programu Budowy Dróg Krajowych na 



lata 2014-2023. W konsultacjach nasz 

Subregion był jednym z najaktywniejszych 

w sprawie budowy S8 Wrocław-Kłodzko-

Boboszów. 

Na mój apel uczestnictwa w konsultacjach 

odpowiedziało kilkadziesiąt samorządów, 

instytucje prawne i Mieszkańcy naszego 

Regionu.  Konsultacje trwały nieco ponad 

miesiąc (wyłączając okres świąteczno-

noworoczny znacznie się czas skrócił ). W 

ramach konsultacji ogólnie wpłynęło 

42.466 uwag. Głos w sprawie drogi 

Wrocław - Kłodzko - Boboszów był 

wyraźny i znaczący. 

Z zestawienia statystycznego Raportu 

wynika, że 5.931 wniosków dotyczyło 

ujęcia w Programie "S8 Wrocław - 

Kłodzko - Boboszów". 

W tym: 5791 wniosków od osób 

fizycznych (osobiście na wysłuchanie 

publiczne zawiozłam i złożyłam w resorcie 

2881 wniosków, które zebraliśmy we 

Wrocławiu, Ząbkowicach Śląskich, 

Dzierżoniowie, Kłodzku i na Czarnej 

Górze) 

- około tysiąca zostało wysłanych zbiorczo 

z mojego biura poselskiego, około dwa 

tysiące zostało przez Państwa wysłane 

bezpośrednio do resortu drogą 

- elektroniczną lub pocztową 57 wniosków 

nie zostało uwzględnionych, ponieważ 

zostały złożone po zakończeniu 

konsultacji. Niemniej jednak przekazałem 

je do resortu. 

- 71 wniosków od firm i stowarzyszeń 

- 56 od jednostek samorządu terytorialnego 

- 13 od Parlamentarzystów w tym apel, 

który przygotowałam i który został 

podpisany i złożony przez posłów                

i senatorów z naszego województwa.  

Ujęcie naszej inwestycji zajęło drugie (po 

rozbudowie DK 61 w Legionowie (6041) 

miejsce w aktywności podczas konsultacji 

publicznych. 

Choć nie był to plebiscyt, to okazało się, że 

warto było wybrać drogę aktywności, 

pomimo tego, że nie jesteśmy w sieci 

TEN-T (sieć dróg międzynarodowych)             

i jesteśmy bez partnera z UE - Czechów     

- o tym fakcie informowałam Państwa            

w każdym wywiadzie i przekazywanych 

informacjach. Te same uwarunkowania 

przedstawili na wysłuchaniu publicznym, 

w którym brałam udział, Minister Maria 

Wasiak i Wicepremier Janusz 

Piechociński. Na 169 zgłoszonych 

inwestycji 94 nie zostały uwzględnione,                

3 częściowo uwzględnione, część zadań 

znajduje się w dokumencie 

Implementacyjnym, część zadań jest 

zawarta w Kontraktach Terytorialnych              

i tylko kilka zadań będzie analizowanych 

przez resort - w tym nasze. 

Wydaje się, że jeśli nasza aktywność                 

w konsultacjach była znikoma, dołączyli 

byśmy do grona zadań bez uwzględnienia. 

Natomiast w dokumencie resortu przy 

naszym zadaniu znajduje się opis: 

" Z uwagi na bardzo liczne głosy 

społeczeństwa, władz samorządowych oraz 

poparcie przedstawicieli Parlamentu RP 

inwestycja będzie przedmiotem dalszych 

analiz Ministerstwa. Natomiast nie ma 

uzasadnienia do prowadzenia klasy S                

z uwagi na natężenie ruchu oraz brak 

kontynuacji korytarza o wysokiej 

przepustowości po stronie czeskiej. 

Analizowane będą różne warianty 

realizacji. " 

Dlatego udział w konsultacjach był ważny. 

O naszej potrzebie infrastrukturalnej            

w resorcie po konsultacjach się mówi               

i będzie przeprowadzona analiza 

możliwych wariantów realizacji. Jeśli się 

ze względu na rozporządzenia unijne                 

i wytyczne Rządu  nie udaje ze względu na 

sieć TEN-T, trzeba próbować innej drogi. 

Wszystkim nam zależy aby jeździć do 

Wrocławia i z Wrocławia szybciej, 

bezpieczniej i przepustwą drogą. A to, czy 

będziemy jeździć drogą ekspresową, czy 

częściowo o parametrach drogi S i pasami 

dwa plus jeden zależy w głównej mierze 

od badań natężenia ruchu, uzależnień 



prawnych i wyniku analizy, która zostanie 

przeprowadzona przez resort. 

Obecnie resort ma czas na 

przeprowadzenie analiz - projekt Programu 

ma zostać przedstawiony Rządowi za kilka 

miesięcy.  A ja uczynię wszystko, aby 

wszelkie dane i argumenty nadal resortowi 

przekazywać, które mówią o konieczności 

naszego komunikacyjnego udrożnienia. 

Wraz z senatorem Jurcewiczem jesteśmy 

umówieni na kolejne spotkanie z minister 

Marią Wasiak, aby dalej drążyć temat. 

 

Cały Raport z konsultacji publicznych 

znaleźć można na stronie resortu oraz na 

www.monikawielichowska.pl  - tam też 

znaleźć można wszelkie informacje, które 

opisują dotychczasowe działania. 

I na koniec informacji, bardzo dziękuję 

mediom, z którymi byłam w kontakcie, 

które nagłaśniały  naszą sprawę, dzięki 

którym Państwo dowiedzieliście się                  

o konsultacjach i możliwości w nich 

udziału. Dziękuję wszystkim Państwu - 

Mieszkańcom, za udział w konsultacjach,  

a także Samorządowcom za odpowiedź na 

apel i podejmowanie uchwał. 

Mam nadzieję, że nasza wspólna praca               

i współdziałanie przyniosą wymierny 

efekt. 

 

Monika Wielichowska 

Poseł na Sejm RP 

 

Z  ŻYCIA GMINY… 

11.03.2015 odbyło się spotkanie 

wolontariuszy z Europejskiego Forum 

Młodzieży z burmistrzem Tomaszem 

Korczakiem spotkanie odbyło się w miłym 

roboczym charakterze. Wolontariusze 

podczas pobytu w Długopolu Górnym 

poznają sposób funkcjonowania 

administracji naszego kraju, gospodarki, 

stosunki społeczne.  Grupa liczyła ok. 30. 

wolontariuszy niemal ze wszystkich 

krajów Europy. Uczestnicy spotkania 

pytali o funkcjonowanie szkół, grup 

lokalnych, klubów sportowych                            

i organizacji NGO. Jedynie co im się 

podczas pobytu u nas nie podobało                      

i wszyscy byli w tym zgodni, że o tej porze 

roku nie ma śniegu. Grupą zajmowała się 

pani  Marzena Pitus 

WYSYPISKO ŚMIECI  

W MIĘDZYLESIU 

 
05.03.2015 r. burmistrz  Tomasz Korczak 

wraz prezesem ZUK Krzysztofem 

Kowalskim pojechali do gminy Laskowice 

oraz gminy Korfantów, w których firma 

Geotrans dokonała rekultywacji wysypisk 

śmieci. W trakcie wizyty wójt Laskowic 

pokazał gościom całkowicie 

zrekultywowane wysypisko. Burmistrz 

Korfantowa który pełni swą funkcję od 

grudnia, chwalił swojego poprzednika 

któremu udało się zrekultywować 

wysypisko za kwotę poniżej 200 000,00 zł. 

Wysypisko zostało zrekultywowane               

i nie zagraża ochronie środowiska, co jest 

o tyle ważne, że w pobliżu znajdują się 

ujęcia wód głębinowych    

13 marca w Urzędzie Miasta i Gminy              

w Międzylesiu  odbyło się spotkanie                 

z firmą Geotrans w sprawie rekultywacji 

międzyleskiego wysypiska śmieci. Na 

gminie ciąży obowiązek zrekultywowania 

lokalnego wysypiska do końca 2020 r.  

  

http://www.monikawielichowska.pl/


ROZSTRZYGNIĘTA                            

V EDYCJA KONKURSU 

SOŁTYS ROKU 2014 

Z okazji Dnia Sołtysa, gospodarza                  

i opiekuna wsi, który przypada                    

11 marca, w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się 

uroczysta gala podsumowująca piątą 

edycję konkursu „SOŁTYS ROKU 2014”. 

 

Podczas gali, na którą zostali 

zaproszeni wszyscy nominowani                      

w konkursie, wojewoda Tomasz Smolarz  

zwrócił uwagę na wielowiekową tradycję 

związaną z funkcją sołtysa, który jako 

gospodarz wsi cieszy się wielkim 

zaufaniem i szacunkiem jej mieszkańców. 

To sołtys inicjuje wiele procesów 

mających wpływ na codzienne życie 

lokalnej społeczności, rozwiązuje wiele 

spraw,  mobilizuje i zachęca do wspólnych 

działań. Wojewoda wręczył wszystkim 

sołtysom listy gratulacyjne, finalistom 

odznaki, a laureatom okolicznościowe 

statuetki SOŁTYS ROKU 2014. 

 

W gronie nominowanych 

sołtysów znaleźli się sołtysi z naszej 

gminy: Zbigniew Borodzicz – wieś 

Roztoki oraz Janusz Bańkowski – wieś 

Smreczyna, którzy z rąk wojewody 

odebrali dyplomy  za szczególne 

osiągnięcia oraz zaangażowanie. 

 



Ideą konkursu jest promowanie                

i wyróżnienie najbardziej aktywnych 

sołtysów, którzy pracują na rzecz 

społeczności lokalnej. Pierwszy etap 

konkursu to nominacje – dokonują ich 

wójtowie, burmistrzowie, ale też i Rady 

poszczególnych gmin. W tym roku 

wpłynęło do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego sumie 78 kandydatur                   

z 49 gmin.  Wśród nominowanych do 

tytułu Sołtys Roku 2014 znalazło się               

39 kobiet i 39 mężczyzn. Kapituła 

dokonała wyboru trójki laureatów. 

Laureatami tegorocznego 

konkursu zostali: Marta Rogala sołtys 

wsi Pęgów, Ryszard Wychudzki sołtys 

wsi Łany oraz  Andrzej Dominik sołtys 

wsi Stolec.  

Wojewoda życzył wszystkim 

sołtysom wytrwałości i odwagi                         

w realizowaniu kolejnych zadań, 

pomysłów na nowe inicjatywy, wiele 

pozytywnej energii oraz współpracy pełnej 

wzajemnego zrozumienia zarówno                     

z mieszkańcami jak i władzami gminy.  

A naszym nominowanym sołtysom  

GRATULUJEMY! 

 

UROCZYSTY DZIEŃ W MGOK 

7 marca 2015 r. w MGOK spotkały 

się panie na wieczorku z okazji Dnia 

Kobiet. Spotkanie  poprowadził  zespół 

KACZ TEAM, który wspaniale zabawiał 

przybyłych gości prowadząc karaoke. 

Każda z przybyłych kobiet otrzymała  

kwiatek. Przy słodkim poczęstunku                  

i wspólnym śpiewaniu  uczestniczki 

wieczorku miło spędziły ten uroczysty 

wieczór. Pan burmistrz złożył najlepsze 

życzenia życząc, aby każdy dzień był dla 

Nich świętem. 

SPOTKANIE GRUP ODNOWY 

WSI Z GMINY MIĘDZYLESIE 

 Za nami kilka lat wytężonej i owocnej 

pracy, a przed nami,  kolejny rok działań          

w procesie odnowy dolnośląskiej wsi. 

Projekty realizowane na terenie wsi – 

uczestników Programu Odnowy 

Dolnośląskiej Wsi, prowadzone są przede 

wszystkim w oparciu o Strategię Rozwoju 

Wsi. Tym samym, wiele celów wpisanych 

w Strategię zostało zrealizowanych,                   

a pojawiły się nowe, które spełniać będą 

oczekiwania mieszkańców.  Zachodzi 

zatem potrzeba uaktualnienia 

wspomnianego dokumentu w obszarze 

zadań krótko i długoterminowych. 

Dlatego też, działające Grupy Odnowy 

Wsi spotkają się z moderatorem odnowy 

wsi – Panią Edytą Mulką-Gonerą,  w dniu 

27 marca 2015 r. o godz. 10.00                      

w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, 

i przedstawią swoje pomysły na 

przyszłość, a które muszą zostać wpisane 

w podstawowy dokument, jakim jest 

Strategia Rozwoju Wsi. 

Przypominamy, które miejscowości                   

z terenu Gminy Międzylesia uczestniczą  

w Programie:                                                                                                     

1. Smreczyna – lider Janusz Bańkowski 

2. Goworów – lider  Małgorzata Płaziak 

3. Potoczek – lider Maria Nowak 

4. Dolnik – lider Iwona Kuś 

5. Długopole Górne – lider Piotr Marchewka 

6. Różanka –  lider Małgorzata Wojtczak 

7. Nowa Wieś – lider Grażyna Panek 

8. Roztoki – lider Krystian Urner 

9. Jaworek –  lider Władysław Serafin 



Jednocześnie zapraszamy pozostałe wsie            

z naszej gminy o przystąpienie do 

programu, podejmując stosowną uchwałę 

przez zebranie wiejskie. 

Ogólnokrajowy Konkurs 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego ogłasza XIII edycję konkursu 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla 

osób prowadzących produkcyjną 

działalność rolniczą. Medialny patronat 

objęli: AGROmechanika, AGRO News 

com.pl, AGRO SERWIS, TVP1, Zielony 

Sztandar. Współorganizatorami konkursu 

są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

oraz inne instytucje i organizacje 

działające na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach 

rolnych. Celem konkursu jest promocja 

zasad ochrony zdrowia i życia                          

w gospodarstwach rolnych. W konkursie 

mogą wziąć udział osoby, które do dnia            

31 marca 2015r. zgłoszą chęć 

uczestnictwa na formularzu dostępnym             

w PT KRUS w Wałbrzychu oraz na stronie 

internetowej KRUS. Etap regionalny: 

konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do 

dnia 15 maja 2015r. 

Etap wojewódzki: konkurs trwa do                 

19 czerwca 2015r. Gospodarstwa 

zgłoszone do konkursu zostaną ocenione 

m. in. Pod kątem ładu i porządku                     

w obrębie podwórza, zabudowań                        

i stanowisk pracy, stanu budynków 

inwentarskich i gospodarczych, 

wyposażenia maszyn i urządzeń, 

warunków obsługi i bytowania zwierząt 

gospodarskich oraz stanu środków ochrony 

osobistej i odzieży roboczej. Konkurs 

składa się z trzech etapów: regionalnego, 

wojewódzkiego i centralnego. Na 

laureatów wszystkich etapów czekają 

atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną na 

etapie centralnym jest wysokiej klasy 

ciągnik rolniczy. 

Osoba do kontaktu: Ewa Balazs                      

748484420 email: ewa.balazs@krus.gov.pl,  

walbrzych@krus.gov.pl 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

„KGW NA START”                            

NA NAJLEPSZE KOŁO 

GOSPODYŃ WIEJSKICH 2015 
 

Szanowni Państwo 

Ruszył Ogólnopolski Konkurs „KGW na 

start” na Najlepsze Koło Gospodyń 

Wiejskich 2015. Łączna pula nagród 

przekracza 15 000,00 zł. 

„KGW na start” to inicjatywa, która 

skierowana jest do aktywnych grup kobiet 

działających na rzecz integrowania 

lokalnej społeczności. Zgodnie                         

z regulaminem konkursu samorządy mogą 

zgłaszać do udziału KGW ze swojego 

terenu. Do czego gorąco zachęcamy. 

Co zrobić by wziąć udział w konkursie? 

Wystarczy przesłać do naszego 

wydawnictwa zgłoszenie zawierające 

następujące informacje: nazwę KGW, 

adres kontaktowy, numer telefonu oraz 

adres e-mail, imię i nazwisko 

przewodniczącej, rok założenia KGW               

z opisem przebiegu działalności Koła 

Gospodyń Wiejskich. 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze 

strony internetowej gminy 

www.miedzylesie.pl 

mailto:ewa.balazs@krus.gov.pl
mailto:walbrzych@krus.gov.pl


Zgłoszenia należy przesyłać na adres 

organizatora: 

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. , 

ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań,                         

z dopiskiem konkurs "KGW na start" lub 

na adres e-mail:  

konkurs@modnagospodyni.pl. 

 

Szczegółowe zasady konkursu zawarte 

zostały w regulaminie, który dostępny jest 

pod adresem:  

http://modnagospodyni.pl/regulamin.pdf 

REGULAMIN: Regulamin konkursu 

KGW na start.pdf  na stronie internetowej 

gminy 

Mamy nadzieję, że wyróżnienie 

najbardziej aktywnych kobiet jest dla 

Was,  tak jak i dla nas wyjątkowo ważne. 

Będziemy wdzięczni za zamieszczenie 

informacji o konkursie na Waszych 

stronach internetowych oraz 

powiadomienie wszystkich działających w 

Waszej okolicy KGW gdyż tylko wtedy 

nasz ogólnopolski konkurs ma szansę 

dotarcia do wszystkich i wyłonienia tego 

najlepszego w nich. Chcielibyśmy mieć też 

możliwość bezpośredniego dotarcia do jak 

najszerszego grona Kół Gospodyń dlatego 

będziemy wdzięczni za przekazanie nam 

kontaktów do KGW. 

Zapraszamy na stronę:  

http://modnagospodyni.pl/index.php?admi

npanel=glowna 

 

Modna Gospodyni 

Tygodnik Poradnik Rolniczy 

ul. Metalowa 5 

60-118 Poznań 

tel.  61 869 06 06, 

tel. sekretariat 61 869 06 00 

 

DOLNOŚLĄSKA PLATFORMA 

DIALOGU I KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Zachęcamy Państwa do zapoznania                   

z poradnikiem Dobrych Praktyk 

oraz poradnikiem Konsultacji 

Społecznych, które powstały w ramach 

realizacji projektu Dolnośląska Platforma 

Dialogu i Konsultacji Społecznych. 

Celem projektu było między innymi: 

wzmocnienie i poprawa jakości 

konsultacji społecznych wśród organizacji 

pozarządowych i jednostek 

samorządu terytorialnego oraz zwiększenie 

wiedzy i kompetencji                                        

z zakresu korzystania z aktywnych metod i 

technik konsultacji. W ramach projektu 

zebrane zostały dobre praktyki                          

z województwa dolnośląskiego. Mamy 

nadzieję, iż zarówno dobre praktyki jak i 

poradnik konsultacji posłużą Państwu jako 

inspiracja do podejmowania jak 

i tworzenia oraz aktywnego uczestnictwa 

w konsultacjach społecznych. 

Poniżej link do animacji pt.: 

"Konsultacje Społeczne": 

http://youtu.be/RAduEdrcKf8 

 

Mikroprojekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu Glacensis w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013„Przekraczamy granice” 

      

POŻYTECZNE  „ZABAWY” 

Małymi kroczkami zbliżamy się do 

zakończenia projektu „Transgraniczne 

spotkania z kulturą”. Za nami już warsztaty 

tworzenia biżuterii, kwiatów i stroików             

z bibuły i decoupage.   

http://www.static.miedzylesie.pl/download/attachment/21897/regulamin-konkursu-kgw-na-start.pdf
http://www.static.miedzylesie.pl/download/attachment/21897/regulamin-konkursu-kgw-na-start.pdf
http://modnagospodyni.pl/index.php?adminpanel=glowna
http://modnagospodyni.pl/index.php?adminpanel=glowna
http://youtu.be/RAduEdrcKf8


 

 W lutym i marcu br. mieszkańcy 

miasta i gminy Międzylesie mieli okazję 

spotkać się z podróżnikiem                                

p. B. Grabowskim, który w bardzo 

interesujący sposób  przybliżył nam 

Japonię  i Australię.  

 

 Dużym zainteresowaniem cieszył 

się pokaz filmowy w Sali widowiskowej 

MGOK w Międzylesiu i Domaszkowie. 

Dla najmłodszych wyświetlono  „Krainę 

lodu” i czeskie bajki a dla starszych film 

roku  2014 r. „Grawitacja”.   

 Bardzo aktywnie  działa grupa pań 

z warsztatów Nordic walking, która  w co 

drugą niedzielę spotyka się aby wspólnie 

pomaszerować po pięknych terenach 

naszej gminy. Panie z  klubu miłośników 

tańca oprócz warsztatów tanecznych 

poznały tajniki kroju i szycia  sukienek na 

występ. Uczestnicy  warsztatów 

teatralnych w ramach projektu mieli 

możliwość poznania  Państwowej Wyższej 

Szkoły  Teatralnej im. L. Solskiego we 

Wrocławiu, zwiedzili „od podszewki" 

PWST, pracownię lalkarską, zapoznali się 

z pracą aktora w studiu dubbingowym, 

sami też mogli pobawić się własnym 

głosem. Na zakończenie dnia  obejrzeli 

spektakl „Zaczarowany flet." Także                  

w marcu  prof. PWST we Wrocławiu,               

dr hab. Krzysztofem Grębskim Prodziekan 

Wydziału Lalkarskiego oraz wykładowca 

w Szkole Teatralnej, aktor i reżyser  Teatru 

Lalek we Wrocławiu przeprowadził                  

w MGOK  warsztaty teatralne i emisji 

głosu. 

Ostatni tydzień marca – projektu  to 

przede wszystkim działania kulinarne 

(pierniki, baby i mazury, carving).  

Osobliwości Wielkanocne  27.03. br                  

i uroczyste podsumowanie projektu                 

29 marca 2015 r., na które już dziś 

wszystkich serdecznie zapraszamy 

 

ELEKTRONICZNA WERSJA 

PODRĘCZNIKA KRAJOWEJ 

RADY BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU DROGOWEGO: 
"OCHRONA PIESZYCH: 

PODRĘCZNIK DLA 

ORGANIZATORÓW RUCHU 

PIESZEGO." 

Zapraszamy na 

stronę: http://bip.duw.pl/bip/urzad-

wojewodzki/wydzialy/wydzial-

infrastruktury/oddzial-

infrastruktury/2087,Oddzial-Infrastruktury-

Technicznej.html 

 

http://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-infrastruktury/oddzial-infrastruktury/2087,Oddzial-Infrastruktury-Technicznej.html
http://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-infrastruktury/oddzial-infrastruktury/2087,Oddzial-Infrastruktury-Technicznej.html
http://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-infrastruktury/oddzial-infrastruktury/2087,Oddzial-Infrastruktury-Technicznej.html
http://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-infrastruktury/oddzial-infrastruktury/2087,Oddzial-Infrastruktury-Technicznej.html
http://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-infrastruktury/oddzial-infrastruktury/2087,Oddzial-Infrastruktury-Technicznej.html


 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MIĘDZYLESIU 

Informuje, że od dnia 30 marca 2015r. 

siedziba Ośrodka zostaje przeniesiona do 

budynku dworca PKP w Międzylesiu – 

pierwsze piętro. 

Wypłaty świadczeń pieniężnych, które 

były w Urzędzie Pocztowym                            

w Międzylesiu, od miesiąca kwietnia 

zostają przeniesione do siedziby Ośrodka. 

Jednocześnie informujemy, że jeżeli termin 

zmiany siedziby ulegnie opóźnieniu to do 

czasu przeniesienia Ośrodek będzie 

funkcjonował jak dotąd w domku tkaczy.  

Będziemy Państwa informować                           

o dokładnym terminie zmiany siedziby 

ogłoszeniami wywieszonymi na słupach 

ogłoszeniowych i w sklepach, jak                           

i gminnym SMS-em. 

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO  

O AKTACH STANU CYWILNEGO 

OD DNIA 01 MARCA 2015 

 

wprowadziła takie zmiany jak: 

1. wszystkie zdarzenia z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego ewidencjonowane są w 

systemie teleinformatycznym- w Rejestrze 

Systemów Państwowych ( SRP), 

2. wydawanie zaświadczeń i odpisów 

aktów stanu cywilnego odbywa się na 

nowych drukach, 

3.nowy wzór karty urodzenia oraz karty 

zgonu, 

4. nowe uprawnienie dla Kierownika 

urzędu stanu stanu cywilnego przewiduje 

nadanie numeru PESEL po sporządzeniu 

aktu urodzenia, 

5. odmiejscowienie wydawania odpisów 

aktu stanu cywilnego – wniosek o wydanie 

odpisu składa się do wybranego 

kierownika urzędu stanu cywilnego,  

6. wydawanie zaświadczenie o stanie 

cywilnym oraz zaświadczeń o 

zamieszczonych lub niezamieszczonych w 

rejetrze stanu cywilnego danych 

dotyczących wskaznej osoby, które ważne 

są przez okres 6 miesięcy, wniosek o 

wydanie zaświadczenia składa się do 

wybranego kierownika urzędu stanu 

cywilnego, 

7. odejście od decyzji administracyjnych 

na rzecz czynności materialno-technicznej 

zakończonych wydaniem odpisu zupełnego 

aktu stanu cywilnego np. w sprawach 

sprostowania lub uzupełnienia aktów stanu 

cywilnego, rejestracji zdarzenia , które 

nastapiło poza granicami RP, przeniesienia 

zagranicznego dokumentu do rejestru stanu 

cywilnego w drodze transkrypcji, 

odtworzenia treści zagranicznego 

dokumentu stanu cywilnego, 

8. zastąpienie postępowań sądowych 

procedurą administracyjną w sprawach 

sprostowania aktu stanu cywilnego na 

podstawie akt zbiorowych rejetracji stanu 

cywilnego lub wcześniejszych aktów stanu 

cywilnego prowadzonych dla osoby albo 

zagranicznych dokumentów stanu 

cywilnego, 

9. liberalizacja zasad zawierania 

małżeństw poza urzędem stanu cywilnego 

na wniosek osób zamierzających zawrzeć 

małżeństwo po dokonaniu opłaty 

dodatkowej w wysokości 1000,00 zł, 

10. wydłużenie ważnośći pisemnego 

zapewnienia o nieistnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, 



zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa oraz zaświadczeń, że zgodnie 

z prawem polskim można zawrzeć 

małżeństwo do 6 miesięcy, 

11. pisemne zapewnienie o nieistnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa osób zamieszkujących poza 

granicami RP można złożyć również przed 

konsulem w przypadku zamiaru zawarcia 

małżeństwa w Polsce, 

więcej informacji można uzyskać pod 

adresem: www.msw.gov.pl 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

! 

W „Domku Tkaczy” przy                   

ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU),                 

w każdy wtorek o godzinie 18.00 

odbywają się spotkania Grupy Mityngowej 

AA „Wsparcie”, służącej pomocą osobom 

z problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 
 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku 

Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie 

PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione,   

a także członków rodzin osób 

uzależnionych szukających pomocy                  

w rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYCH  

MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

13.04.2015*20.04.2015  

POMOC BEZPŁATNA ! 

 
Mikroprojekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita  

Polska 2007 - 2013 „Przekraczamy granice” 

 

MGOK w Międzylesiu w ramach projektu 

„Transgraniczne spotkania z Kulturą” 

zaprasza:  

27 marca 2015 r., w piątek do  Zespołu  

Szkół w Międzylesiu  w godzinach              

14.00 – 16.00 na „Osobliwości 

Wielkanocne” 

W programie : 

 Prezentacje dekoracji i wypieków  

wielkanocnych wykonanych przez 

uczestników warsztatów           

 Rozstrzygnięcie konkursu na 

witraż wiosenny lub wielkanocny 

 

29 marca 2015 r. (niedziela) o godz. 16.00 

do MGOK  na spotkanie podsumowujące 

projekt 

W programie:  

 finałowe przedstawienie bajki                

z udziałem uczestników warsztatów 

teatralnych  pt: "Ballada                     

o kapryśnej królewnie" w oparciu 

o tekst Wiery Badalskiej                    

– w ramach Obchodów 

Międzynarodowego Dnia Teatru 

 prezentacje i pokazy uczestników 

warsztatów:  

- tanecznych,  

- kulinarnych, 

- artystycznych  

 wystawa fotograficzna  

ZAPRASZAMY !!! 

 

http://www.msw.gov.pl/


SPOTKANIE Z BURMISTRZEM 

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE  

W ZESPOLE SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU 

 W dniu 20 lutego 2015 r. w Zespole Szkół 

w Międzylesiu w ramach projektu 

edukacyjnego   „Przed wyborami 

samorządowymi w naszej gminie” odbyło 

się spotkanie młodzieży z burmistrzem 

Miasta i Gminy w Międzylesiu. Uczennice 

klasy II A – Sara Bańkowska, Agata Tabin, 

Paulina Husak i Violeta Łoś 

przeprowadziły ankietę wśród 

mieszkańców gminy dotyczącej pracy 

samorządu terytorialnego dla 

mieszkańców, np. dostarczania energii czy 

opieki nad terenami zielonymi. Spotkanie 

rozpoczęło się przedstawieniem prezentacji 

multimedialnej „Międzylesie dawniej i 

dziś” następnie zaprezentowano wyniki 

przeprowadzonych ankiet, oraz dokonano 

krótkiego podsumowania wyborów w 

naszej gminie z zaprezentowaniem nowych 

radnych. 

 

Po prezentacji uczniów głos oddano 

burmistrzowi Tomaszowi Korczakowi, 

który wypowiedział się na temat występu 

młodzieży, następnie uczniowie Zespołu 

Szkół w Międzylesiu uczestniczyli w 

dyskusji z burmistrzem poprzez zadawanie 

pytań o sprawy młodzieży, zakres 

obowiązków Burmistrza , projekty 

prowadzone w gminie, oraz o nowo 

powstający zakład na terenie miasta. 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w 

spotkaniu a burmistrz wyczerpująco 

udzielał odpowiedzi na każde zadane 

pytanie. Spotkanie przebiegło w miłej i 

przyjaznej atmosferze. Była to doskonała 

lekcja wiedzy o społeczeństwie 

przeprowadzona w ciekawy i interesujący 

sposób za co dziękujemy. 

 

XXI SESJA SEJMU DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

"- Czy w centrum miasta my i inni młodzi 

mamy gdzie spędzać czas po szkole? Czy 

są w naszej okolicy miejsca, w których nikt 

nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i 

rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi 

jest przyjemne i bezpieczne?"– takie i inne 

pytania zadadzą sobie tegoroczni 

uczestnicy i uczestniczki Sejmu Dzieci i 

Młodzieży. 

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI 

posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży.  

Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu 

zasiądą w ławach poselskich, wykonają 

zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: 

„Miejsca młodych - jakiej przestrzeni 

publicznej potrzebuje młodzież”. 
 

Celem tegorocznej edycji SDiM jest 

zaangażowanie uczniów i uczennic 

w działania na rzecz swojego najbliższego 

otoczenia, nauka postaw obywatelskich 

oraz współodpowiedzialności 

za przestrzeń publiczną i promowanie 

aktywnej postawy względem społeczności 

lokalnej. 



 

Do projektu mogą zgłosić się 

dwuosobowe zespoły uczniów i 

uczennic wszystkich klas gimnazjum i 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem 

Kancelarii Sejmu RP organizowanym we 

współpracyz Fundacją Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji 

Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji.  

W tym roku przygotowany został również 

Przewodnik uczestnika i uczestniczki,  

który ułatwi rekrutację:  

http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewod

nik_sdim 

Więcej informacji o projekcie pod 

adresem:  http://www.ceo.org.pl/pl/sejm

mlodziezy 

 

DNI OTWARTE W 

REGIONALNEJ SZKOLE 

TURYSTYCZNEJ  

W POLANICY ZDROJU 

 

 
 

W poniedziałek 16 marca 2015r. 

uczniowie III klasy Samorządowego 

Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie wzięli 

udział w corocznych Dniach Otwartych w 

Regionalnej Szkole Turystycznej w 

Polanicy Zdroju. Gospodarze zapoznali  

gimnazjalistów z ofertą edukacyjną RST, 

oraz zaprezentowali  budynek szkoły, w 

szczególności  pracownie dydaktyczne 

takie jak: recepcja, bar, restauracja, 

kuchnia, pokój hotelowy. Uczniowie mogli 

również zobaczyć internat i bazę sportową 

szkoły.  Ponadto  brali udział  w 

warsztatach dotyczących przygotowania 

potraw, aranżacji stołów, sztuki obsługi 

konsumenta, obsługi gościa w recepcji 

hotelowej, room service  i   praktyk  

zagranicznych. Spotkanie zakończył 

poczęstunek przygotowany przez uczniów 

RST oraz uczestników warsztatów 

cateringowych. Gimnazjaliści odkrywali 

możliwości dalszego kształcenia  pod 

opieką  pani dyrektor Alicji Jakubczak, 

pani pedagog Violetty Skotnickiej oraz 

wychowawczyni Katarzyny Ziemianek.  

 

REGIONALNE TO i OWO 

 

Młodzież i Stowarzyszenie 

„Międzylesie Razem” przyczyniło się do 

powstania projektu „Regionalne to i owo”. 

Jest to program Polsko- Amerykańskiej 

Fundacji Wolności 

„Równać Szanse 

2015- 

Regionalny Konkurs Gruntowy”. Na nasze 

działania i realizację projektu 

otrzymaliśmy 6600 zł. Celem projektu jest 

poznanie lokalnych twórców, pracy 

małego przedsiębiorstwa oraz 

wyrównywanie szans w rozwoju postaw 

silnego związku młodych ludzi ze 

społecznością lokalną przez wspólne 

działania z lokalnymi twórcami. W 

http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim
http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim
http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy
http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy


projekcie uczestniczyć będziemy my, 

młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół w 

Międzylesiu, lokalni twórcy, nauczyciele i 

społeczność lokalna. Główne działania 

będą polegać na wyjazdach studyjnych do 

pobliskich miejscowości i poznawaniu 

pracy małych lokalnych przedsiębiorców. 

Wyjazdy odbywać się będą raz w miesiącu 

w czasie dni wolnych od zajęć. Młodzież 

uczestniczyć będzie w warsztatach 

rękodzielniczych z udziałem zaproszonych 

twórców, podczas których będziemy 

samodzielnie wykonywać różnorodne 

produkty. Warsztaty: przygotowywanie 

lawendowych upominków, poznawanie 

różnych technik rękodzielniczych- 

szydełkowanie (wykonywanie serwetek), 

nauka i wypiek ciast, ciasteczek 

świątecznych, poznanie procesu produkcji. 

Odbyły się już spotkania organizacyjne, 

podczas których wyłoniliśmy grupy 

zadaniowe: kontaktową, organizacyjną, 

informacyjną, budżetową, fotograficzną, 

reportażową i odpowiedzialną za zakupy. 
O efektach naszych działań będziemy 

informować na bieżąco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY – MARZEC 

W SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU 

W MIĘDZYLESIU 

 

W dniu 26.02.2015r. zorganizowano 

warsztaty dla dzieci i ich rodziców na 

temat „Aktywni razem”. Gościem 

warsztatów była Pani Justyna Kozłowska, 

która zaprezentowała ZUMBĘ dla dzieci i 

zachęciła do zabawy wszystkich 

uczestników warsztatów. Po ćwiczeniach 

tanecznych, nauczycielki poprowadziły 

zabawy ruchowe wg W. Sherborne. 

Wprowadziły one u dzieci radosny nastrój 

w kontakcie z rodzicem oraz rozbudziły 

pewność siebie  wszystkich uczestników.   

 

 
 

 
 

Dnia 03.03.2015r. w ramach współpracy z 

Zespołem Szkół w Międzylesiu, 

gościliśmy w przedszkolu grupę młodzieży 

gimnazjalnej. Uczniowie pod opieką 



nauczycielki Beaty Tokarskiej, Ireny 

Trytek i Gabrieli Neter w trzech 

oddziałach przedszkolnych poprowadzili 

naukę tańca dla dzieci.   

 
 

 
 

 
 

10.03.2015r. realizując plan współpracy               

z przedszkolem w Kralikach (Czechy), 

dwie nauczycielki z naszego przedszkola – 

Teresa Pietruszewska i Magdalena 

Skowron pojechały do czeskiego 

przedszkola poprowadzić zajęcia w grupie 

dzieci czeskich. W naszym przedszkolu 

zagościły nauczycielki z Kralik, które 

poprowadziły interesujące zajęcia 

nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.  

 

W Kralikach  

 

 
 

Komunikacja w obcym języku nie sprawiła 

zbyt dużych trudności dzieciom. Zajęcia 

skonstruowano tak, aby były zrozumiałe 

dla wszystkich. Nauczycielki wykorzystały 

przedszkolny słownik polsko – czeski.  

 

W Międzylesiu 

 

Dnia 13 marca  2015 r. dzieci                                         

z Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu po raz kolejny wzięły udział 

w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej 

„Zaczarowane dźwięki" w Złotym Stoku. 

Przedszkole reprezentowały dwie 

dziewczynki: Lena Czubala z gr. 

„Tygryski” z piosenką "Zajączek" pod 

kierunkiem nauczycielki Magdaleny 

Skowron i  Elena Grotyńska z gr. 



"Wilczki" z piosenką „Bajkowa łódka" pod 

kierunkiem nauczycielki Teresy 

Pietruszewskiej. W tym miejscu bardzo 

dziękujemy rodzicom Lenki i Elenki za 

pomoc w nauce i utrwalaniu tekstów. 

Obie dziewczynki mimo dużej tremy 

zaprezentowały się wspaniale. Dzieciom 

kibicowali rodzice. Elena Grotyńska 

wyśpiewała dla siebie i dla przedszkola II 

miejsce. Bardzo dziękujemy rodzicom za 

zorganizowanie się i dowiezienie dzieci do 

Złotego Stoku, a małym artystkom 

życzymy kolejnych sukcesów wokalnych.  

 

Informacja: 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola                

w Międzylesiu przypomina rodzicom 

dzieci rocznika 2010 o obowiązkowym 

rocznym przygotowaniu przedszkolnym. 

Do dnia 31.03. 2015r. wydawane i 

przyjmowane są wnioski zapisu dzieci do 

przedszkola.  

W okresie wiosennej przerwy świątecznej 

w oświacie, tj. od 02.04.2015r. do 

07.04.2015r., przedszkole funkcjonuje bez 

zmian. 

 

 

WYŚPIEWANY SUKCES 

 

13 marca 2015 r. reprezentanci 

grup I, II, III z Samorządowego 

Przedszkola w Domaszkowie wzięli udział 

w VIII  Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej 

„Zaczarowane dźwięki”.   

 

    Wydarzenie to miało miejsce w Centrum 

Kultury i Promocji w Złotym Stoku. 

Zespół liczył 6 osób i zaśpiewał z dużym 

zaangażowaniem, za co został nagrodzony 

trzecim miejscem. Przedszkolaki 

otrzymały pamiątkowy dyplom, zestaw 

instrumentów muzycznych, statuetkę. 

Podczas występów panowała miła 

atmosfera, dobra zabawa, a na koniec był 

słodki poczęstunek. Dzieci zostały 

przygotowane przez panie Agnieszkę 

Glińską, Edytę Kralkę i Malwinę Wójcik.  

Serdecznie   Gratulujemy! 



DRUGIE ŻYCIE 

ELEKTROŚMIECI 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w 

Międzylesiu uczestniczą w ogólnopolskim 

konkursie „Drugie życie elektrośmieci”. 

Działania ekologiczne trwają cały rok 

szkolny. Zakończyliśmy I etap którego 

efektem jest 6 lokata w kraju na prawie 60 

szkół biorących udział w konkursie.  

Kolejnym etapem konkursu jest 

zbiórka elektrośmieci. W związku z tym 

zwracamy się z prośba do mieszkańców o 

przynoszenie drobnych elektrośmieci tj. 

zużytych baterii, suszarek, lokówek, 

czajników itp. – do punktu zbiórki przy 

sekretariacie  w holu w Zespole Szkól w 

Międzylesiu.  

Akcja trwa przez cały marzec  

ZAPRASZAJĄ – E l e k t r o d z i e c i 

 

W związku z wiosenną przerwą 

świąteczną dyrektor Zespołu Szkół 

w Międzylesiu informuje: 

 od 01.04.2015 do 07.04.2015- dni 

wolne dla uczniów klas I-V szkoły 

podstawowej;  

 od 02.04.2015 do 7.04.2015r- dni 

wolne dla uczniów klas I-III 

gimnazjum i kl. VI szkoły 

podstawowej;   

 01.04.2015r.  uczniowie kl. VI 

szkoły podstawowej piszą 

sprawdzian szóstoklasisty;  

 03.04.2015r.- oddział 

przedszkolny, szkoła podstawowe, 

gimnazjum zamknięte;  

 w dniach 02.04.2015r. i 

07.04.2015r. szkoła czynna w 

godzinach 7.00-15.00;  

 

Dyżury nauczycieli w czasie przerwy 

świątecznej w dniach:  

02.04.2015r. i 07.04.2015r. w Zespole 

Szkół w Międzylesiu w godz. 7.00-15.00. 

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE 

INFORMUJE 

o trwającej akcji popularyzowania 

czytelnictwa i korzystania z biblioteki 

wśród najmłodszych i ich rodziców, 

poprzez realizację przedszkolno-

bibliotecznego projektu  

„Dziennik lektur Kubusia Puchatka”. 

Każdy przedszkolak otrzymuje specjalną 

kartę czytelnika, na której ilość 

wypożyczonych książeczek rejestrowana 

jest za pomocą naklejek-sówek. Ponadto 

dzieci wraz z rodzicami wykonują 

ilustracje do przeczytanych książek, które 

to ilustracje utworzą tytułowy „Dziennik 

Lektur Kubusia Puchatka”. Wszyscy nowi 

czytelnicy Biblioteki razem z kartą 

czytelnika otrzymują znaczek z Kubusiem 

Puchatkiem i hasłem „Jestem czytelnikiem 



Biblioteki P.M.iG.Międzylesie”. Czas 

realizacji projektu obejmuje okres od 

lutego do końca maja 2015r., kiedy to 

wyłonieni zostaną najaktywniejsi 

czytelnicy oraz spółki autorskie dziecko-

rodzice, twórcy najpiękniejszych 

dzienniczków Lektur. 

Zapraszamy do udziału wszystkie 

przedszkolaki ich rodziców,  

którzy jeszcze nie odwiedzili biblioteki- 

czekamy na Was  

Pozostałych czytelników informujemy, że 

ofertę dostępnych w bibliotece nowości 

wydawniczych można znaleźć w 

bibliotecznym katalogu on-line, który 

znajduje się na stronie 

www.miedzylesie.naszabiblioteka.com 

zakładka Katalog B.P.M.iG. on-line. 

 

SPOD  TENISOWEJ 

RAKIETKI… 

 

W dniu 28,02,2015 rozegrano strefowy 

turniej tenisa stołowego zrzeszenia LZS w 

Krosnowicach. Zawodnicy Sudetów 

wypadli bardzo dobrze. w kategori 

„Młodzik”  3 miejsce zajął Krzysztof 

Sobota, w kategorii „Kadet”  zwyciężył 

Kacper Bzowy, w kategorii „Kadetka” 2 

miejsce dla Wiktorii Kroczak, a w 

kategorii „Senior”  1 miejsce zdobył Piotr 

Noga. Wszyscy wymienieni zawodnicy 

jadą na Wojewódzkie Mistrzostwa do 

Sulikowa koło Zgorzelca w dniu 

29.03.2015 

*** 

W dniu 01.03.2015 rozegrany został 

kolejny turniej tenisa stołowego naszej 

młodzieży  1miejsce dla  Krzysztofa 

Soboty, 2. Kacper Bzowy, 3. Oliwia Neter, 

4. Dominik Rzeszutek, 5. Mateusz 

Gackowski, 6. Wiktoria Kroczak, 7.  

Bartosz Bzowy, 8. Emil Bielecki, a 9. 

Dawid Dudek. GRATULUJEMY ! 

 

W ZDROWYM CIELE… 

 

 
 

Gmina Międzylesie w dniu 23 lutego 

2015 r. podpisała porozumienie z 

Dolnośląską Federacją Sportu we 

Wrocławiu w ramach którego grupa 45 

uczniów (30 - Zespół Szkół w 

Międzylesiu, 15 - Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie) w okresie marzec-czerwiec 

będzie realizować zajęcia sportowe na 

basenie w ramach projekt „Umiem 

pływać”. Zajęcia odbywać się będą na 

krytej pływalni w Kłodzku w blokach 2 x 

45 minut, tj. 1,5 godziny na basenie x 10 

wejść – łącznie 20 godzin lekcyjnych. W 

ramach projektu zostanie zapewniona 

opieka instruktorów nauki pływania oraz 

bezpłatny transport 

 

 

 

 

http://www.miedzylesie.naszabiblioteka.com/


ZAPRASZAMY  

NA 

XVII OTWARTE 

MISTRZOSTWA DOLNEGO 

ŚLĄSKA KOBIET  

I MEŻCZYZN  

W WYCISKANIU SZTANGI 

LEŻĄC RAW 
28 marca o 08:00  MGOK 

Międzylesie 

 

 

 

 

MARCOWA ODSŁONA 

MARSZOBIEGANIA 

 

W sobotę 7 marca 2015 w hallu basenu po 

raz 29. spotkali się miłośnicy naszej 

lokalnej imprezy marszowo-biegowej 

„Moja Dwunastka”. Tym razem 

punktualnie o godz. 10.00 na trasę 

wyruszyło 12 osób, a każda z nich 

pokonała dystans od 1600 do 1800 

metrów, który został wpisany do paszportu 

„12” na sezon 2015. Uczestnikom 

towarzyszyła wspaniała, słoneczna pogoda, 

co w połączeniu z aktywnością ruchową w 

naszym kameralnym gronie niewątpliwie 

sprzyjało poprawie samopoczucia.  

Wszystkich, którzy pragną doświadczyć 

radości płynącej z uprawiania rekreacji 

ruchowej zapraszamy na jubileuszową 

XXX „Moją Dwunastkę”, która odbędzie 

się 11 kwietnia 2015 r. Zapisy w dniu 

imprezy w hallu basenu w godz. 9.30 – 

9.50. Start godz. 10.00. Udział bezpłatny. 

 



 

DRODZY ROWERZYŚCI !!! 

25 KWIETNIA 2015 

UROCZYŚCIE 

ROZPOCZYNAMY 

TRZECI SEZON „KORONY 

MIĘDZYLESIA” 

 

 
 

 

REGULAMIN CYKLU IMPREZ 

ROWEROWYCH UP HILL 

 

1. Impreza ma charakter otwarty i 

adresowana jest do osób 10+. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest 

posiadanie sprawnego 

technicznie roweru oraz 

sztywnego kasku. 

3. Zawodnicy mają obowiązek 

poruszania się podczas jazdy 

zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego. 

4. Uczestnicy pełnoletni startują na 

własną odpowiedzialność po 

złożeniu pisemnego 

oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych. 

5. Dzieci i młodzież od 10 do 18 

roku życia startują za pisemną 

zgodą opiekunów prawnych i 

po okazaniu Karty rowerowej.  

6. Impreza odbywać się będzie raz 

w miesiącu, w soboty. 

7. Planowane terminy i trasy 

kolejnych imprez: 

25.04.2015 Roztoki – Gajnik 

23.05.2015 Domaszków – Nowa 

Wieś /Górska Perła/ 

20.06.2015 Długopole Górne – 

Niemojów 

18.07.2015 Boboszów - Jodłów 

/Ostoja/ 

22.08.2015 Różanka – 

Gniewoszów /Jedlnik/ 

19.09.2015 Międzylesie – 

Kamieńczyk 

17.10.2015 Goworów – Jodłów 

/Ostoja/ 

8. Zapisy w dniu imprezy w Biurze 

Zawodów w miejscu startu w 

godz. 9.15 do 9.45. 

 

9. Udział w imprezie jest 

bezpłatny. 

 

10. Impreza odbywa się bez względu 

na warunki atmosferyczne. 

 

11. Uczestnicy otrzymują numer 

startowy, który jednocześnie 

wskazuje, z jakim opóźnieniem 

wyjechali na trasę, w stosunku 

do pierwszego zawodnika. 

 

12. Start pierwszego zawodnika o 

godz. 10.01 

 

13. Kolejni zawodnicy będą 

wypuszczani na trasę z 1 

minutowym opóźnieniem. 

 

 



27 marca 2015r., w piątek 

Zespół Szkół w Międzylesiu 

organizuje  

w godzinach 14.00 – 16.00 

IX 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!! 


