
 

 

 



ROZMOWA Z TERESĄ JÓZEFIAK                                                                       

PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM  

W KŁODZKU 

Mieszkańcy kontra wirusy. Co mówi SANEPiD ? 

 Od mieszkańców oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialnych zachowań tzn.: 

-przestrzegania zasad higieny tzn. częstego mycia rąk, stosowania środków do dezynfekcji, 

wietrzenia pomieszczeń, zachowania bezpiecznej odległości w kontakcie z drugim 

człowiekiem (1-1,5 m) 

- unikać skupisk ludzi 

- stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne tylko w przypadku wystąpienia 

objawów grypowych) 

- zachować spokój i rozsądek 

Jak kształtuje się sytuacja epidemiologiczna w powiecie kłodzkim ? 

 

Na dzień 19 marca 2020 r. na terenie powiatu kłodzkiego nie występują przypadki zakażenia 

koronawirusem. Zarejestrowane są 341 osoby poddane kwarantannie. W hospitalizacji jest 

 2 osoby. 

 

Co to w ogóle jest ten koronawirus ? 

 

Koronawirus SARS-CoV-2 jest siódmym znanym gatunkiem z rodziny koronawirusów 

powodującym zachorowania wśród ludzi. Śmiertelność wśród osób zakażonych tym wirusem 

kształtuje się obecnie na poziomie około 2-3%. Do zakażenia koronawirusem dochodzi drogą 

kropelkową, oraz przez kontakt bezpośredni z osobą chorą. Wirus może zostać przeniesiony , 

kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie 

dotknie swoich ust, nosa lub oczu. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Okres wylegania 

choroby wynosi od 1 do 14. dni. Koronawirus SARS-CoV-2 wykazuje wrażliwość na działanie 

wszystkich rozpuszczalników lipidów ( np. preparaty na bazie alkoholu) oraz inne preparaty 

dezynfekcyjne o działaniu wirusobójczym. 

 

Jak postępować w przypadku podejrzeń zarażenia koronawirusem ? 

 

Osoba , która w ostatnich 14. dniach przebywała w krajach lub regionach, gdzie 

potwierdzono utrzymującą się transmisję koronawirusa SARS-CoV-2lub  



---miała w ciągu 14. dni kontakt z osobami , u których podejrzewa się lub potwierdzono 

zakażenie koronawirusa SARS-CoV-2 lub : 

--- jest pracownikiem opieki zdrowotnej w placówce zajmującej się pacjentami zakażonymi 

wirusem ---- lub odwiedzała taką placówkę w okresie 14. dni należy  o tym fakcie 

poinformować Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku. Numery telefonów 

alarmowych na stronie internetowej PSSE w Kłodzku. 

W przypadku wystąpienia zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności, problemów 

z oddychaniem i osoba była w ciągu ostatnich 14. dniach na terenach zagrożonych 

koronawirusem, powinna bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczną w Kłodzku. Numery telefonów alarmowych na stronie internetowej PSSE w 

Kłodzku, lub wezwać Pogotowie Ratunkowe. 

Natomiast każdy kto manifestuje objawy infekcji górnych dróg oddechowych bez powiązania z 

kryterium epidemiologicznym tzn nie przebywał w żadnym kraju, w którym wystąpiły 

zakażenia korona wirusem, oraz nie miał kontaktu bezpośredniego z osobą przebywającą w 

kraju transmisji wirusa powinna telefonicznie skontaktować się z lekarzem POZ. 

 

Jak wyglądają przygotowania służb w powiecie kłodzkim w związku z koronawirusem? 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma wiedzy i kompetencji na temat 

przygotowania służb i szpitali w powiecie.  

 

Czy powinniśmy obawiać się koronawirusa? 

Przede wszystkim nie należy panikować, zachowywać się w sposób rozsądny. Ale nie należy 

też lekceważyć.  

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

Od redakcji: 

 

Podajemy ALARMOWE NUMERY TELEFONICZNE  

do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku : 
695 729 822 * 601 769 757 * 601 797 415 *882 022 091* 

882 112 246 * 822 112 247 * 882 112 248* 
 
 

 



 

27 LUTEGO 2020 r.  ODBYŁA 

SIĘ XVIII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ MIĘDZYLESIA 

a w proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał w sprawach : 

1. zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych gminy Międzylesie. 

2. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI-

246-18 Rady Miejskiej w Międzylesiu z 

dnia 16 października 2018 r. w spr. 

wysokości i zasad przyznawania diet dla 

sołtysów z terenu Miasta i gminy 

Międzylesie. 

3. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta i Gminy Międzylesie. 

.4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2020 

**** 

11 MARCA 2020 r. ODBYŁA SIĘ XIX 

SESJA RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 

a w proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał w sprawach : 

1. w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Międzylesie w 2020 

roku. 

2. w sprawie. zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

    Zainteresowanych przebiegiem 

sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 

otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam 

zapoznać się można z protokołem z obrad, 

oraz nagraniem video z przebiegu sesji. 

 

SPRAWY RÓŻNE, WAŻNE… 

Rozbudowa projektu najciekawszych 

Wsi w Polsce 

1- 2 marca w Dzierżoniowie odbyło 

się spotkanie Zarządu Polskiej Sieci 

Odnowy Wsi. Uzgodniono dalsze prace 

nad rozbudową projektu: „ 

Najciekawszych wsi w Polsce” oraz 

przyjęto do realizacji nowy projekt 

budowy sieci najciekawszych miejsc na 

obszarach wiejskich. 

**** 

Spotkanie z panem Premierem Jerzym 

Buzkiem 

2-go  marca w Starej Kopalni w 

Wałbrzychu odbyło się spotkanie z Panem 

Premierem Jerzym Buzkiem, w trakcie 

którego przedstawił perspektywy 

funkcjonowania obszaru Sudety 2030 w 

Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli 

udział przedstawiciele samorządów i 

drobnych przedsiębiorców. 

**** 

Walne zgromadzenie Związku Miast 

Polskich 

W dniach 5, 6 marca we Wrocławiu 

odbyło się walne zgromadzenie Związku 

http://www.miedzylesie.pl/


Miast Polskich. Wybrano nowych 

członków zarządu. Przyjęto realizację 

budżetu za 2019 rok. Udzielono 

absolutorium zarządowi, uchwalono 

budżet na rok 2020. 

Omówiono problem funkcjonowania miast 

i niedoborów budżetowych na zadania 

oświatowe. 

**** 

Walne Zgromadzenie Koła Polskiego 

Związku Pszczelarskiego 

7-go marca odbyło się Walne 

Zgromadzenie Członków Międzyleskiego 

Koła Polskiego Związku Pszczelarskiego. 

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-

wyborczy. 

Udzielono absolutorium ustępującemu 

zarządowi. Ustalono wysokość składek, 

przyjęto uchwałę o ubezpieczeniu pasiek 

od odpowiedzialności cywilnej. Nowo 

wybrane władze koła:  Prezes: Stanisław 

Noga, 

Skarbnik: Adam Polański, 

Sekretarz: Dariusz Chruściel,  

Komisja Rewizyjna- Przewodniczący: 

Bogdan Czubala,  

Członek: Tomasz Korczak oraz Bogdan 

Łosiak. 

**** 

 

 

Samochody elektryczne w Międzylesiu 

Gmina Międzylesie w dniach 10-

13.03.2020 testowała dwa samochody 

elektryczne. Wykorzystywano do ich 

„tankowania” naszą międzyleską 

elektryczną stację ładowania. Jeden z 

samochodów używany był do dowozu 

dzieci do szkół poza teren gminy. Drugim 

jeździli pracownicy ZGKiM oraz ZUK. 

 

 

**** 

Sztab kryzysowy 

 10-go marca w Urzędzie Miejskim w 

Międzylesiu zebrał się sztab kryzysowy w 

związku z zagrożeniem zarażenia 

koronawirusem. W obradach sztabu brali 

udział kierownicy jednostek gminy i 

kierownictwo urzędu, jak również 

przedstawiciele Policji oraz Straży 

Pożarnej. 

Ustalono ramy postępowania w 

okresie zagrożenia. Obradom 

przewodniczył Burmistrz Tomasz 

Korczak. Podjęto również decyzję o pracy 

sztabu aby zwoływać spotkania 

ograniczone do osób odpowiedzialnych za 

poszczególne sprawy. 

**** 

Spotkanie w starostwie 

9-go marca w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku odbyło się 

spotkanie poświęcone wspólnym 



działaniom w okresie zagrożenia 

koronawirusem. Ustalono, że będzie ścisła 

współpraca powiatu, gmin, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Policji oraz Straży 

Granicznej. Podjęto też decyzje o 

przeszkoleniu strażaków OSP w zakresie 

zagrożeń koronawirusem. 

 

**** 

Spotkanie Zarządu OSP w Kłodzku 

11-go marca w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku odbyło się 

spotkanie zarządu OSP przedstawicieli 

wszystkich jednostek powiatu kłodzkiego 

oraz przedstawicieli Państwowej Straży 

Pożarnej, na którym omówiono zagrożenia 

koronawirusem w trakcie działań 

strażackich. 

 

 

BIEG "TROPEM WILCZYM"  

W MIĘDZYLESIU 

Blisko 130 osób wzięło udział w 

Biegu "Tropem Wilczym" w 

Międzylesiu. Podobnie jak w roku 

ubiegłym, organizatorem wydarzenia była 

miejscowa jednostka Strzelców 

Rzeczypospolitej. Cel patriotyczny oraz 

wspaniała idea skupiła wspólnie grono 

mieszkańców i przybyłych gości.  

W niedzielę, 1 marca Międzylesie po raz 

drugi oddało hołd bohaterom 

antykomunistycznego podziemia – często 

tym bezimiennym.  

 

 

 

Wszyscy uczestnicy symbolicznie uczcili 

cześć oraz utraconą pamięć „wyklętych”, 

której pielęgnowanie przetrwa w 

świadomości kolejnych pokoleń  

 Frekwencja oraz łaskawa słoneczna aura 

dopisała. Przygotowana trasa wiodła biało- 

czerwonym szpalerem do Kościoła pw. św. 

J.P. II, gdzie znajduje się pamiątkowa 

tablica poświęcona Żołnierzom 

Niezłomnym. Tutaj uczestnicy składali 

symboliczne biało – czerwone flagi 

oddając jednocześnie hołd „niezłomnym” 

w asyście warty honorowej pełnionej przez 

strzelców z Międzylesia. Następnie 

uliczkami miasta, a w końcu trasą 

plenerową wśród malowniczych widoków 

na horyzoncie zmierzali do mety. 

 

 

 



INFORMACJA O PRACY 

URZĘDU MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE OD DNIA 17 

MARCA 2020 R. 

       W związku z trudną sytuacją w kraju, 

wywołaną zagrożeniem zarażenia się 

koronawirusem proszę mieszkańców oraz 

osoby spoza terenu Gminy Międzylesie o 

maksymalne ograniczenie wizyt w tut. 

Urzędzie. 

      Wszelkie sprawy proszę załatwiać 

poprzez profil zaufany, pocztą 

elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz 

telefonicznie. Tylko w sytuacjach 

niezbędnych proszę o kontakt osobisty. 

    Ponadto informuję, iż: 

1/ śluby w tut. Urzędzie będą odbywać się 

przy udziale do 10 osób, w tym  wlicza się 

państwa młodych; 

2/ wnioski o wydanie dowodów osobistych 

oraz wydawanie dowodów osobistych 

ogranicza się tylko do mieszkańców 

Gminy Międzylesie; 

3/ rejestracja zgonów będzie odbywać się 

na bieżąco – po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym; 

4/ wydawanie odpisów, zaświadczeń oraz 

innych dokumentów z Urzędu Stanu 

Cywilnego będzie  realizowane drogą 

korespondencyjną, a sprawy wymagające 

osobistego stawiennictwa będą załatwiane 

po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym; 

5/ sprawy związane z rejestracją 

działalności gospodarczej załatwiane będą 

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, 

bądź przy pomocy e-PUP; 

6/ sprawy dot. infrastruktury technicznej 

załatwiane będą drogą telefoniczną oraz 

przy pomocy poczty elektronicznej i 

tradycyjnej; 

7/ sprawy dot. podatków będą załatwiane 

do godz. 11.00 – wszelkie sprawy 

podatkowe, niewymagające 

bezpośredniego kontaktu proszę załatwiać 

telefonicznie, elektronicznie i 

korespondencyjnie; 

8 / kasa w urzędzie od 17.03.2020 r. 

zostanie zamknięta dla interesantów do 25 

marca 2020 r 

Płatności wobec gminy z tyt. podatków i 

opłat proszę dokonywać przelewem 

    na konta: 

    - podatki i inne opłaty: 75 9523 1040 

0100 2176 2001 0001 

   - opłaty z tyt. gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 

     57 9523 0001 0100 2176 2001 0044. 

9/ kontakt z Biurem Rady Miejskiej – 

wyłącznie telefoniczny. W miarę rozwoju 

sytuacji w kraju, niniejsze ustalenia mogą 

ulec zmianie o czym będą przekazywane 

stosowne informacje. 

Międzylesie, 16.03.2020 r. 

Burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie 

                                *** 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 

17.03.2020 R. KASA URZĘDU 

ZOSTANIE ZAMKNIĘTA DLA 

INTERESANTÓW DO 25 

MARCA 2020 R. 

Płatności wobec gminy z tyt. podatków i 

opłat proszę dokonywać przelewem 

    na konta: 



    - podatki i inne opłaty: 75 9523 1040 

0100 2176 2001 0001 

   - opłaty z tyt. gospodarowania 

odpadami komunalnymi: 

     57 9523 0001 0100 2176 2001 0044. 

****** 

Zgodnie z informacją uzyskaną od 

Straży Granicznej podjęto decyzje o 

zamknięciu wszystkich przejść 

granicznych kołowych, pieszych, 

kolejowych. Jedynym przejściem 

czynnym dla ruchu osobowego od 

godziny 0.00 dnia 15.03.2020 r. będzie 

przejście drogowe w Kudowie. Dla 

ruchu kolejowego towarowego przejście 

w Międzylesiu. Przekraczanie granicy 

poza przejściem w Kudowie będzie 

przestępstwem i będzie podlegać karze 

zgodnie z kodeksem karnym. 

 

 

INFORMACJA Z PKP 

ZGODNIE Z INFORMACJĄ OD PKP 

NA WNIOSEK SŁUŻBY OCHRONY 

KOLEI W MIĘDZYLESIU, NA 

DWORCU PRZYGOTOWANO 

POMIESZCZENIE, KTÓREGO 

PRZEZNACZENIEM JEST 

TYMCZASOWE WYIZOLOWANIE 

NA CZAS OCZEKIWANIA 

PRZYJAZDU SŁUŻB SANITARNO - 

EPIDEMIOLOGICZNYCH ORAZ 

MEDYCZNYCH, PASAŻERÓW Z 

PODEJRZENIEM WYSOKIEGO 

PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

PRZENOSZENIA CHORÓB 

ZAKAŹNYCH. 

BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK 

                              **** 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

oraz Dyrektor Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu ogłaszają, 

że ze względów bezpieczeństwa Gminne 

Zderzenia Tradycji Świątecznych 

„Osobliwości Wielkanocne” w 2020 r. 

zostają odwołane. 

***** 

W związku z trudną sytuacją w kraju 

bardzo proszę, aby jak najwięcej 

mieszkańców naszej gminy pobrało 

aplikację Gmina Międzylesie oraz 

zarejestrowało się w powiadomieniach 

SMS dostępnych na naszej stronie www 

i proszę wszystkich korzystających z 

aplikacji o poinformowanie przez 

komunikatory (facebook itp.) 

mieszkańców, którzy nie posiadają 

takiej formy komunikacji, co pozwoli 

nam dotrzeć do jak największej liczby 

mieszkańców z bieżącymi informacjami. 

 



KOMUNIKAT DYREKTORA 

MGOK MIĘDZYLESIE 

 W związku z zagrożeniem wywołanym 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w 

porozumieniu z Burmistrzem Miasta i 

Gminy Międzylesie        informuję, że od 

dnia 12 marca 2020r Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Międzylesiu i Dom 

Kultury w Domaszkowie będą działać w 

ograniczonym zakresie (punkt IT, sprawy 

bieżące, realizacja projektu, prace 

porządkowe, naprawcze, dezynfekcyjne 

itp.) Kontakt telefoniczny lub emailowy, 

 w dniach: od poniedziałku do piątku 7.00-

16.00 - w sobotę tylko MGOK  8.00-13.00 

Tel kontaktowy: Międzylesie -748126343 

Domaszków-748132017 

Email-mgok.miedzylesie@op.pl 

WSZYSTKIE WARSZTATY, 

ZAJĘCIA ,SPOTKANIA ORAZ 

PLANOWANE IMPREZY ZOSTAJĄ 

ODWOŁANE 

Komunikat  Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Międzylesiu 

        Z uwagi na rosnące zagrożenie 

wirusem COVID-19 od dnia 12.03.2020r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że interesanci  

będą przyjmowani osobiście  tylko w 

sprawach, których nie są w stanie załatwić 

droga elektroniczną, telefoniczną lub 

mailową. 

 Kontakt osobisty z pracownikami 

  odbywać się będzie po użyciu dzwonka 

znajdującego się przy schodach (proszę nie 

wchodzić na górę). 

 Wypłaty zasiłków będą się odbywać 

zgodnie z harmonogramem z 

zastrzeżeniem, że do kasy można wchodzić 

pojedynczo, pozostałe osoby proszone są o 

oczekiwanie na zewnątrz budynku. 

Kasa będzie czynna w godzinach od 10.00 

do 12.00 

Kontakt o telefoniczny: 74 81 26 638 oraz 

74 81 48 764 oraz mailowo:   

opsmlesi@poczta.onet.pl 

Komunikat obowiązuje do odwołania. 

**** 

 

W związku z zawieszeniem 

pracy w placówkach 

oświatowych zwracam się z 

prośbą do rodziców, aby 

dzieci podczas dni wolnych 

pozostawały w domach.  

Burmistrz Tomasz Korczak 

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11.03.2020 r. informuje, 

że od dnia 16 do 25 marca 2020 r. 

szkoły, przedszkola oraz żłobek 

funkcjonujące na terenie Gminy 

Międzylesie będą zamknięte. 

W dniach 12 – 13.03.2020 r. (czwartek, 

piątek) 

w szkołach, przedszkolach odbyły się 

zajęcia opiekuńcze 

dla dzieci, tylko w wyjątkowych 

przypadkach, którym rodzice nie mogli 

zapewnić opieki w domu. 

 

 

 

mailto:opsmlesi@poczta.onet.pl


W związku z istniejącym 

zagrożeniem zarażenia się  

koronawirusem 

zakazuje się korzystania z placów 

zabaw 

oraz siłowni stref aktywności 

fizycznej na terenie całej Gminy 

Międzylesie 

**** 

SPRAWOZDANIE Z 

DZIAŁALNOŚCI                                                                                                 

OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH W 2019 r. 

Zakończyła się kampania zebrań 

sprawozdawczych w Ochotniczych 

Strażach Pożarnych z terenu Gminy 

Międzylesie. W spotkaniach uczestniczyli 

poza strażakami przedstawiciele gminy, 

Rady Miejskiej, Związku OSP RP  oraz 

Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki 

Ratowniczo–Gaśniczej w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Dokonano oceny realizacji 

zadań za 2019 r. oraz przyjęto plan działań 

na 2020 r. 

Przeprowadzono analizę stanu gotowości 

bojowej Jednostek Operacyjno-

Technicznych, potrzeb remontowych dot. 

obiektów i sprzętu p.poż. oraz zakresu 

szkoleń strażaków. 

 

Interwencje jednostek OSP z terenu gminy 

w 2019 r. 
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Gowor - 7 13 0 20 

ów 

Roztok

i 

- 5 10 0 15 

Szklar

nia 

- 0 0 0 0 

 

Ilość interwencji jednostek ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy 

Międzylesie  

Rok Poża

r 

Miejsco

we 

zagrożen

ie 

Fałszyw

y alarm 

Raze

m 

201

8 

72 123 3 198 

201

9 

67 167 2 236 

 

Główne koszty utrzymania gotowości 

bojowej w OSP pokrywane są z budżetu 

gminy.  

Wydatki poniesione 

w 2019 r. 

Kwota w zł 

Dotacja dla OSP 41 838,50 

Wynagrodzenie za udział w 

akcjach   

62 182,75 

Zakup materiałów, sprzętu, 

usług   

110 

603,13 

Wydatki na energię, wodę i 

nieczystości w budynkach 

OSP 

28 107,66 

Wydatki na usługi 

remontowe 

17 825,99 

Wydatki na badania 

lekarskie członków 

2 100,00 

Wydatki na usługi 

telekomunikacyjne 

5 827,07 

Wydatki na ubezpieczenia, 

opłaty i składki   

45 124,62  

Wydatki na wynagrodzenia 40 354,40 

Wydatki na składki ZUS 2 246,31 

Wydatki inwestycyjne 45 387,00 

Łącznie 401 

597,43 

 



Jak wynika ze sprawozdań finansowych 

strażacy z gminy Międzylesie otrzymali też 

wsparcie z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego za pośrednictwem 

Państwowej Straży Pożarnej, głównie na 

zakup nowego sprzętu ratowniczego. 

Pisząc projekty, korzystali z Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz                        

z Gminnego Funduszu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Dzięki bardzo dobrej 

współpracy z sołtysami i radami sołeckimi, 

część środków pozyskali z funduszy 

sołeckich. Udział w budżecie straży 

stanowiły także środki finansowe 

pozyskane od darczyńców, sponsorów oraz 

uzyskane z podatków w postaci 1% za 

pośrednictwem Związku OSP RP.  

Wszystkim wpierającym Ochotnicze 

Straże Pożarne serdecznie dziękujemy. 

 

XI FORUM KULTURALNE GMINY 
 

13 lutego 2020 r. w  MGOK odbyło się XI  

Forum Kulturalne, na które zaproszone 

były rady sołeckie, sołtysi, stowarzyszenia, 

instytucje, szkoły, przedszkola, parafie, 

koła, kluby, grupy społeczne, związki, 

zespoły, firmy oraz  wszystkie osoby 

prywatne zajmujące się organizacją imprez 

kulturalnych, sportowych i turystycznych 

na terenie gminy Międzylesie.  

         W spotkaniu udział wzięły 24 osoby. 

Omówiono najważniejsze planowane 

wydarzenia. Na zakończenie XI Forum  

został   opracowany  „Kalendarz Imprez  

Gminy Międzylesie na rok 2020”.  

FINAŁ I DOLNOŚLĄSKIEGO 

KONKURSU 

HISTORYCZNEGO 

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI POD 

HASŁEM „BOHATEROWIE 

WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ” 

28 lutego 2020 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Bystrzycy 

Kłodzkiej odbył się finał I Dolnośląskiego 

Konkursu Historycznego Żołnierze 

Niezłomni – Żołnierze Wyklęci pod 

hasłem „Bohaterowie walk o 

niepodległość”. W konkursie wzięło udział 

dziewięć drużyn ze szkół podstawowych i 

pięć drużyn ze szkół ponadpodstawowych. 

Reprezentanci Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu: Filip Balcer i 

Oliwer Hajduk zajęli II miejsce w kategorii 

szkół podstawowych. Gratulujemy 

zwycięzcom konkursu i życzymy 

kolejnych sukcesów. 

INFORMACJA DLA 

RODZICÓW PRACUJĄCYCH 

W CZECHACH 

ZESPÓŁ 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY                 

W DOMASZKOWIE 

Rodzice uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie, którzy potrzebują 

zaświadczenie do zakładu pracy         w 

Czechach, w związku ze sprawowaniem 

opieki nad dzieckiem w czasie zamknięcia 

szkoły/przedszkola, proszeni są o 

zgłoszenie tego faktu 

 

1. SMS na numery 

telefonów:607273187 lub Na 

adres e-mail: 

zsp_domaszkow@wp.eu 

mailto:zsp_domaszkow@wp.eu


W treści bardzo proszę wpisać imię i 

nazwisko dziecka oraz klasę/grupę 

przedszkolną. 

Zaświadczenie będzie do odbioru w 

szkole w terminie uzgodnionym z 

rodzicem. 

INFORMACJA DLA 

RODZICÓW PRACUJĄCYCH 

W CZECHACH. ZESPÓŁ 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU 

Rodzice uczniów Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu, którzy 

potrzebują zaświadczenie do zakładu 

pracy w Czechach,  w związku ze 

sprawowaniem opieki nad dzieckiem w 

czasie zamknięcia szkoły, proszeni są o 

zgłoszenie tego faktu: 

 

1. SMS na numer telefonu : 

508 823 005, lub 

2. na adres mail: 

mieszkola@op.pl 

 

W treści bardzo proszę wpisać imię i 

nazwisko dziecka oraz klasę 

Zaświadczenie będzie do odbioru w szkole 

w dniu 20.03.2020 ( piątek) w godz. 10.00 

– 11.00 

 

Informacja o zadaniach na czas 

zawieszenia zajęć lekcyjnych 

 Informacja dotycząca zadań na czas 

zawieszenia zajęć lekcyjnych w 

placówkach: 

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa 

w Międzylesiu, na stronie: 

https://mieszkola.szkolnastrona.pl/p

,21,zadania-na-czas-zawieszenia-

zajec-w-szkole 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, 

na stronie: 

http://zspdomaszkow.szkolnastrona

.pl/a,167,zdalne-lekcje-

obowiazkowe 

 Komunikat Ministerstwa Edukacji 

Narodowej 

Lekcje z internetu - serwis 

gov.pl/zdalnelekcje 

Tematy na każdy dzień i dla każdego 

przedmiotu, a także propozycje 

materiałów, na bazie których można 

zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych – wszystko to 

można znaleźć na stronie 

www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem 

Cyfryzacji i NASK przygotowały 

propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do 

zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji 

nauczycieli jest również platforma 

epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla 

ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy 

do korzystania! 

 

 

 

mailto:mieszkola@op.pl
https://mieszkola.szkolnastrona.pl/p,21,zadania-na-czas-zawieszenia-zajec-w-szkole
https://mieszkola.szkolnastrona.pl/p,21,zadania-na-czas-zawieszenia-zajec-w-szkole
https://mieszkola.szkolnastrona.pl/p,21,zadania-na-czas-zawieszenia-zajec-w-szkole


Zgodnie z podstawą programową  

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje 

można znaleźć propozycje dla uczniów 

wszystkich klas szkoły podstawowej i 

ponadpodstawowej, zgodne z aktualną 

podstawą programową. To treści, które 

mogą być wykorzystane w trakcie 

zdalnego nauczania. 

 

Inspiracja dla nauczycieli  

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje 

nauczyciele nauczania początkowego 

znajdą materiały, dzięki którym wspólnie 

ze swoimi uczniami powitają wiosnę. 

Szóstoklasiści na muzyce będą mieli 

szansę poznać (jeśli jeszcze ich nie znają) 

różne współczesne style muzyczne. 

Nauczyciele ósmoklasistów będą mogli 

powtórzyć z nimi czas Past Simple i 

popracować nad wzbogaceniem 

słownictwa. 

Poza językiem angielskim, na stronie 

znajdują się także podpowiedzi do 

wykorzystania na lekcjach niemieckiego, 

hiszpańskiego czy francuskiego. Nie 

zapomnieliśmy też o takich przedmiotach 

jak np. podstawy przedsiębiorczości czy 

edukacja dla bezpieczeństwa. Co ważne, 

wszystkie udostępnione na stronie 

materiały dydaktyczne są bezpłatne. 

 

Epodreczniki.pl – platforma do zdalnej 

nauki  

To bezpłatne, stworzone i administrowane 

przez Ministra Edukacji Narodowej 

narzędzie edukacyjne, które oferuje 

nauczycielom i uczniom gotowe materiały 

dydaktyczne. Platforma umożliwia także 

tworzenie, współtworzenie nowych treści i 

dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie 

testów sprawdzających. Daje również 

możliwość śledzenia postępów uczniów, a 

nawet indywidualizację pracy z uczniem. 

Materiały dostępne na platformie 

są:bezpłatne, 

·zgodne z podstawą programową dla 

szkoły podstawowej i szkół 

ponadpodstawowych, 

·udostępniane na otwartej licencji Creative 

Commons zapewniającej korzystanie z e-

materiałów przez nauczycieli – oznacza to, 

że można je dowolnie wykorzystywać, 

przerabiać, drukować, kopiować itd., 

·dostępne z różnych urządzeń (komputer, 

laptop, tablet, smartfon), 

·dostosowane do potrzeb uczniów z 

różnymi dysfunkcjami. 

 Na platformie nauczyciele i uczniowie 

mają do dyspozycji: 

e-podręczniki i e-materiały do większości 

przedmiotów ogólnokształcących na 

wszystkich etapach kształcenia, 

·dodatkowe zasoby dydaktyczne do 

poszczególnych przedmiotów, w tym filmy 

edukacyjne, audiobooki, 

przykładowe programy nauczania 

i scenariusze zajęć. 

 Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy 

mogą korzystać z edytora treści, który daje 

możliwość tworzenia treści edukacyjnych 

dostosowanych do urządzeń mobilnych. 

Warto podkreślić, że nauczyciel może 

udostępniać materiały nawet tym uczniom, 

którzy nie są zarejestrowani. 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.gov.pl/zdalnelekcje


 Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety 

zadań od CKE  

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych to możliwość 

powtórzenia materiału. Szczególnie 

chcemy zadbać w tym czasie o uczniów 

przygotowujących się do egzaminu 

ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

przygotowała pakiet zadań powtórkowych 

dla uczniów klas VIII, który będzie 

publikowany codziennie od 16 do 25 

marca. 

Każdy taki zestaw będzie się składał z: 

 zadań z języka polskiego 

zorganizowanych według lektur 

obowiązkowych w klasach VII-

VIII; 

 zadań z matematyki 

zorganizowanych według 

kolejnych wymagań 

szczegółowych podstawy 

programowej; 

 zadań z języka angielskiego – 

zorganizowanych według 

umiejętności. 

Zadania będą publikowane codziennie o 

godz. 9:00 na stronie internetowej 

www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – 

o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z 

zadań przygotowanych przez CKE! 

Zadania dla maturzystów 

Na stronie CKE również maturzyści znajdą 

zbiory zadań do powtarzania materiału ze 

wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać 

się nimi pod linkiem - zbiory zadań dla 

maturzystów. 

W każdym zbiorze, oprócz zadań, 

zamieszczone są wskazówki, ich 

rozwiązania oraz same rozwiązania. 

Dostępne są też filmy o części ustnej 

egzaminu z języka polskiego, np. język 

polski i filmy o błędach, jakie maturzyści 

często popełniają, rozwiązując zadania z 

języka polskiego, chemii czy biologii - 

filmy różne. 

 

„MOJA DWUNASTKA” 89. RAZ 

 
 

Marcowa impreza marszowo – 

biegowa, która miała miejsce 07 marca 

2020 r., przyciągnęła na międzyleski 

stadion 11 osób, które przez 24 minuty 

wspólnie pokonały w stylu marszowym 

19,6 km. I nawet przestało padać! 

Zapisy oraz podsumowanie „Mojej 

Dwunastki”, tradycyjnie odbyły się na 

międzyleskim basenie. Po marszobiegu na 

uczestników czekały: gorąca herbata, woda 

mineralna, soki owocowe i słodkości. 

Ponadto szóstka kobiet obdarowana została 

bukietami tulipanów z okazji Dnia Kobiet.  

Za miesiąc świętujemy 

dziewięćdziesiątkę! Nie ma drugiego 

takiego maratonu! Pokonaliśmy w nim 

wspólnie 1.590,5 km, co daje ponad 37 

dystansów maratońskich. Każda z 223 

osób, która przynajmniej raz stanęła na 

starcie, ma w tym wyniku swój udział. 

Już dziś serdecznie zapraszamy na 

kolejny jubileusz „Mojej Dwunastki”, 

który odbędzie się w sobotę 04 kwietnia 

2020 o godz. 10.00 na stadionie w 

Międzylesiu. Zapisy od 9.30 na basenie. 

http://www.cke.gov.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/


 

O tym czy wydarzenie się odbędzie 

będziemy informować na stronach 

www.miedzylesie.pl,  i aplikacji 

mobilnej 
 

DRODZY ROWERZYŚCI !!! 

25 KWIETNIA 2020 

OFICJALNIE 

ROZPOCZYNAMY SEZON 

ROWEROWY 

ORAZ ÓSMY SEZON 

IMPREZY ROWEROWEJ  

TYPU UP HILL 

„KORONA MIĘDZYLESIA” 

 

 
 

REGULAMIN CYKLU IMPREZ 

ROWEROWYCH  

1. Impreza ma charakter otwarty i 

adresowana jest do osób 10+. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest 

posiadanie sprawnego technicznie 

roweru oraz sztywnego kasku. 

3. Rowerzyści 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. Uczestnicy wnoszą opłatę za 

ubezpieczenie NW w kwocie 16 zł 

za cały sezon.  

7. Od osób pełnoletnich mile widziana 

dobrowolna opłata startowa za etap. 

8. Impreza odbywać się będzie raz w 

miesiącu, w soboty. 

9. Planowane terminy i trasy 

kolejnych imprez: 

 

10. Zapisy w dniu imprezy w Biurze 

Zawodów w miejscu startu w godz. 

9.15 do 9.45. 

11. Impreza odbywać się będzie bez 

względu na warunki 

atmosferyczne. 

12. Uczestnicy otrzymują numer 

startowy, który jednocześnie 

wskazuje, z jakim opóźnieniem 

wyjechali na trasę. 

13. Start pierwszego uczestnika o godz. 

10.01. 

14. Kolejni uczestnicy będą 

wypuszczani na trasę z 1 

minutowym opóźnieniem. 

Etap I 25.04.2020 
Międzylesie - 

Boboszów 

Etap II 23.05.2020 
Domaszków – 

Nowa Wieś 

Etap III 20.06.2020 
Gajnik - 

Szklarnia 

Etap IV 18.07.2020 
Domaszków - 

Jaworek 

Etap V 22.08.2020 
Międzylesie - 

Niemojów 

Etap VI 19.09 2020 
Długopole - 

Różanka 

Etap VII 17.10.2020 
Goworów – 

Jodłów /Ostoja/ 

http://www.miedzylesie.pl/


15. Organizator dokonuje ręcznego 

pomiaru czasu na szczycie 

wzniesienia i dokonuje przeliczenia 

czasu brutto na czas netto /czas na 

mecie – nr startowy = czas netto/. 

16. Uczestnikom mniej wytrenowanym 

proponujemy start turystyczny – 

wyjazd na trasę max. 30 minut 

wcześniej. 

17. Uczestnicy otrzymują Paszport 

„Korony Międzylesia” na sezon 

2020, w którym zapisywane będą 

czasy przejazdu uzyskane podczas 

kolejnych etapów. 

18. Podczas podsumowania cyklu 

„Korona Międzylesia 2020” 

przewiduje się nagrody dla 

najbardziej aktywnych uczestników 

oraz niespodzianki dla wszystkich. 

19. Uczestnicy wyrażają zgodę na 

opublikowanie ich wizerunku na 

fotografiach  

z imprezy, wymienienie z imienia i 

nazwiska w komunikatach 

prasowych oraz przetwarzanie 

danych osobowych dla celów 

promocyjnych imprezy. 

20. Udział w imprezie oznacza 

akceptację niniejszego regulaminu. 

21. Szczegółowe informacje o 

kolejnych etapach zamieszczane 

będą  

 na profilu FB Korona 

Międzylesia 

 na stronie 

www.miedzylesie.pl 

 w Informatorze Gminnym 

 

O tym czy wydarzenie się odbędzie 

będziemy informować na stronach 

www.miedzylesie.pl,  i aplikacji 

mobilnej. 

 

NASI MŁODZI TENISIŚCI 

POKAZALI SIŁĘ ! 

 

 

 

6 marca 2020 rozegrany został strefowy 

turniej tenisa  stołowego Zrzeszenia 

Ludowych Zespołów Sportowych  (LZS) 

w Krosnowicach. SUDETY Międzylesie 

wystąpiły z   dużą ilością zawodników we 

wszystkich  kategoriach wiekowych, a 

wśród nich nie brakowało utalentowanych 

debiutantów. Wzięcie tak dużej ilości 

młodziutkich zawodników zaowocowało 

ogromnym sukcesem !  Juniorka - Oliwia 

Neter zajęła  1 miejsce,   Kadet – Bartosz 

Bzowy 3 miejsce.  Kadetka  Katarzyna 

Suława wywalczyła 4 miejsce. Młodsze 

koleżanki -   Młodziczki – Martyna 

Filińska uplasowała się na 2. miejscu, a 

Kornelia Kowal na miejscu 3. Młodzicy 

nie chcieli i nie mogli być gorsi od swoich 

koleżanek sprawiając wszystkim  ogromna 

niespodziankę ! Na  pierwszym  w ich 

życiu ich turnieju   Jakub Łysiak zdobył 1 

miejsce, a Jakub Serafinowicz uplasował 

się tuż za nim na miejscu 2. Nie koniec na 

tym. Cyprian Radomski  też stanął na 

„pudle” zajmując miejsce 3. Wszyscy 

zawodnicy uzyskali awans do mistrzostw 

Dolnego Śląska LZS, które rozegrane  

będą w Miliczu   15,03,2020. Cieszymy się 

ogromnie z sukcesu naszych młodziutkich 

zawodniczek i zawodników, gratulujemy 

http://www.miedzylesie.pl/
http://www.miedzylesie.pl/


także ich trenerowi Bogusławowi 

Zadorożnemu ! 

P.S. Życie pisze różne scenariusze.  

Naszym młodym sportowcom nie uda się 

wystąpić w Miłiczu. Winę ponosi 

koronawirus, który rozszalał się i w Polsce, 

uniemożliwiając przeprowadzenie turnieju. 

Szkoda, bo występ naszych tenisistów 

mógł zakończyć się równie wspaniale jak 

turniej krosnowicki. Ale – mawiają, że co 

się odwlecze to nie uciecze ! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

! 

W Goworowie nr 17 – 

Agroturystyka „EMAUS” (dawna 

szkoła) 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 pan 

Zbigniew Chrapczyński przyjmuje 

osoby uzależnione, a także członków 

rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych w 

Goworowie nr 17 Agroturystyka 

„Emaus” telefony : 607 984 858, 

oraz 74-81 40 296 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

*06.04.2020*20.04.2020* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY 
MIĘDZYLESIE, 

każdy z Nas w swoim najbliższym 

otoczeniu ma osoby w podeszłym wieku, 

niepełnosprawne i samotne.  

To właśnie dla tej grupy koronawirus 

COVID-19 stanowi największe zagrożenie. 

Dlatego proszę, jeśli to możliwe, aby 

pomóc tym osobom w zrobieniu zakupów 

czy wykupieniu leków. 

Takie drobne gesty są dziś na wagę 

zdrowia, a nawet życia. 

Pomagając pamiętajmy o zachowaniu 

środków ostrożności. 

Osoby, które są samotne i nie mają 

bliskich, ani też  nie mają możliwości 

pozyskania wsparcia od sąsiadów czy 

znajomych, proszone są o kontakt 

telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu: 

tel. 74 812 66 38 

tel. 74 814 87 64 

Postaramy się zorganizować taką pomoc 

poprzez działania wolontariuszy. 

Podczas rozmowy z pracownikiem OPS 

należy podać swoje imię, nazwisko, adres i 

numer telefonu. Ponadto osoba zostanie 

poproszona o podanie Numeru PESEL – 

w celu weryfikacji wieku oraz braku 

możliwości zaopatrzenia w zakupy przez 

innych członków rodziny. 

Burmistrz Tomasz Korczak 



 

W dniu 2 marca 2020r. w imieniu 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasza Korczaka – Kierownik OPS                            

w Międzylesiu Agnieszka Łąk wręczyła 

pierwszą w gminie Międzylesie 

Ogólnopolską Kartę Seniora.  

Jako pierwsi Karty Seniora 

otrzymali państwo Genowefa  i Henryk 

Koziarzewscy. To dzięki nim pojawił się 

temat Karty Seniora, ponieważ jak sami 

mówią „już od jakiegoś czasu pytali 

Burmistrza o Karty Seniora”.  

    Gmina Międzylesie od 15 stycznia 

2020r.  jest partnerem Programu Gmina 

Przyjazna Seniorom  i Ogólnopolska 

Karta Seniora.  

Organizatorem Programu jest 

Stowarzyszenie MANKO  z siedzibą przy 

ul.Siarczki 16, 30-698 Kraków. 

W Gminie Międzylesie Program 

realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Międzylesiu. 

 

 

Karta Seniora w edycji lokalnej, 

czyli Karta Seniora Ogólnopolska Gmina 

Międzylesie, przysługiwać będzie osobom, 

które zamieszkują na terenie Gminy 

Międzylesie  i w dniu złożenia wniosku o 

wydanie karty ukończyły 60 rok życia.  

Otrzymanie Karty Seniora 

potwierdza uprawnienia jej posiadacza do 

otrzymania ulg i zniżek oferowanych przez 

firmy i instytucje, które zgłosiły się jako 

Partnerzy Programu na terenie całego 

kraju. 

Wyrobienie karty będzie bardzo 

proste. Wystarczy zgłosić się do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzylesiu, 

ul.Kolejowa 3 (budynek dworca PKP) i 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, karta 

zostanie wydana od razu na miejscu, 

bezpłatnie i bezterminowo.  

W celu wyrobienia Kart 

zapraszamy do Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Po przywróceniu normalnej 

pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 


