
 

 

 



DZIŚ ROZMAWIAMY Z… 

…Bartoszem Polańskim, rocznik 2000. Międzylesianinem, który wchodzi na 

sportowy szczyt w tańcu towarzyskim, czyli…? 

To prawda. 12 grudnia 2020 roku podczas corocznego i najważniejszego wydarzenia 

tanecznego w Polsce, jakim jest Turniej Tańca Towarzyskiego im. Prof. Mariana 

Wieczystego, w finałowej rundzie zdobyłem najwyższą międzynarodową sportową klasę 

taneczną „S” par tańczących w stylu latynoamerykańskim. Przy okazji wywalczyliśmy z 

partnerką Oliwią Daniłów czwartą lokatę wśród 80 najlepszych par tanecznych w Polsce. 

    

Bartosz  Polański  z Natalią Laska i  Oliwią Daniłów .Turniej Tańca w Krakowie 2020 z Oliwią Daniłów 

 

 

zdjęcia z archiwum Bartosza Polańskiego 



Wielkie gratulacje! Ale zacznijmy jeszcze raz. Od początku.  

 

Bartosz Polański… 

 

- pierwszy międzylesianin w rodzinie. 

…? 

- Rodzinnie pochodzimy z Głogowa. Tylko ja i siostra jesteśmy w pełni stąd i tutaj się 

wychowaliśmy.   

Zajęcie? 

Tancerz i student. Tancerz tańca towarzyskiego trenujący i próbujący swych sił w 

trenerstwie. Student Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalizacja taniec, 

oraz gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Doradca handlowy firmy „Cersanit”.  

 

Sporo zajęć jak na dwudziestolatka i niezwykła rozpiętość działań i zainteresowań… 

Niektórzy mówią, że już wszedłem na taneczny Mount Everest. A ja uważam, że nadal 

jestem jeszcze daleko od szczytu, może nawet nie w połowie drogi. Taniec jest dla mnie 

wszystkim i wypełnia praktycznie wszystkie aspekty mojego życia. Nawet kierunek studiów 

związany jest z tańcem. Praca pozwala na dodatkowe inwestowanie w treningi i wyjazdy na 

turnieje oraz zawody. Niestety nadal w wielu szkołach podstawowych i średnich taniec 

towarzyski nie jest uznawany za sport. Sam tego doświadczyłem i jest to bardzo krzywdzące, 

bo nawet na studiach docenia się byle czwarto ligowe kopnięcie piłki, albo zupełnie 

przeciętny podskok, a pomija kompletnym milczeniem zdobycie mistrzostwa Europy, czy 

nawet większego osiągnięcia w sportach tak zwanych niszowych, do których zaliczany jest 

m.in. taniec towarzyski. Nie ma żadnego wsparcia finansowego i systemu stypendialnego. 

Wszystko opiera się na możliwościach finansowych rodziny i ewentualnej dodatkowej pracy 

poza treningami tancerza. A wydatki są w tym sporcie ogromne, począwszy od butów za 

kilkaset złotych, skończywszy na strojach niemalże w cenie samochodu.   

 

Jak to się stało, że taniec zawładnął Twoim życiem i dlaczego to właśnie taniec, a nie 

jakiś inny sport lub inne zajęcie? 

Wszystko zaczęło się jeszcze w przedszkolu. Dzięki pomysłowości i z inicjatywy Pani 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu, w przedszkolu pojawiła się oferta na 

dodatkowe zajęcia z tańca i można było w nich uczestniczyć. Rodzice przyprowadzali mnie na 

te dodatkowe zajęcia, w trakcie których ponoć wykazywałem się zaangażowaniem i pewnymi 

zdolnościami, a potem to już jakoś chyba samo się zadziało. Była nas wtedy całkiem spora 

gromadka małych tancerzy, z której kilkoro z nas w dalszym czasie dalej trenowało taniec 

towarzyski. W szkole podstawowej, kolejna wspaniała nauczycielka wzięła nas pod swoją 

opiekę i uformowała z naszej grupy rówieśniczej Zespół Taneczny „Urwisy”, z którym 

wygraliśmy kilka naprawdę dużych konkursów i festiwali. A taniec towarzyski najpierw przez 



kilka lat trenowałem w Studio Tańca „Staccato” w Bystrzycy Kłodzkiej, potem już we 

Wrocławskiej Akademii Tańca i obecnie we wrocławskiej  „Iglicy”. Miałem trochę szczęścia 

do dobrych nauczycieli i trenerów. Przy okazji, chciałbym bardzo podziękować i serdecznie 

pozdrowić panią Dyrektor Małgorzatę Strzelczyk i panią Beatę Tokarską, bo były niejako 

sprawczyniami moich tanecznych początków. Pani Małgorzata otworzyła furtkę, a pani Beata 

przeprowadziła Urwisa przez próg. Potem, to już poszło do przodu. No i byli też moi kochani 

dziadkowie, którzy wierzyli mocno jak nikt inny w to, że zostanę prawdziwym tancerzem. 

 

To bardzo ciepłe słowa i piękne podziękowania. Ale gdzie jest ta iskra, to coś co napędza 

tancerza?  

Treningi przez ostatnie 15 lat, to długa droga przez setki potknięć i zniechęceń, oraz 

malutkich zwycięstw, z których każde jest tak naprawdę wielkie. Dziesiątki turniejów w każdej 

klasie tanecznej i kolejne partnerki, które pojawiały się i odchodziły, ale zawsze szliśmy 

naprzód, choćby o kilka kroków, o kilka punktów do przodu. Od turnieju do kolejnych 

mistrzostw, coraz wyżej i z każdym krokiem pewniej, aż na trzy miesiące przed ostatnim i 

najważniejszym turniejem ponownie zostałem bez partnerki. Kolejne chwile niepewności i 

poszukiwanie tancerki, z którą mógłbym wystartować w Turnieju Profesora Wieczystego. 

Znów wyzwanie i kolejna bariera do pokonania. W końcu szczęśliwie się udało. Mówią, że 

mam charakter wojownika, że nie poddaję się i walczę do końca. W tańcu staram się być 

perfekcjonistą. Nie znoszę bylejakości i nie akceptuję stanu, że jakoś to będzie. Albo coś 

umiem i potrafię zatańczyć, albo muszę się tego jeszcze nauczyć. Myślę, że sport i treningi 

mnie zahartowały. Poza tym taniec to też sztuka wyrażania emocji. I chyba to najbardziej 

mnie interesuje. Wyrazić siebie, lub opisać emocje poprzez taniec.  

 

Możesz to rozwinąć? 

Taniec to ruch i muzyka w symbiozie rytmu. I obraz i plastyka ciała tancerzy. Taniec 

towarzyszy nam ludziom od zarania dziejów. Dodaje odwagi, albo jest modlitwą. Jest tym 

wszystkim między nami, czego nie da się powiedzieć słowami. Może leczyć ciało i duszę i jest 

pięknym widowiskiem. Weźmy na przykład tańce standardowe: lekkie i delikatne 

przedstawianie naszych najpiękniejszych przeżyć poprzez taniec, cieszące oko widza pozy i 

stroje tancerek… to trzeba zobaczyć na własne oczy a najlepiej samemu doświadczyć. 

A w latynoamerykańskich np. w kubańskiej rumbie przedstawiamy namiętną historię 

miłosną, pełną wzlotów i upadków, jak w prawdziwym życiu. Każde życiowe doświadczenie 

urozmaica nasz taniec i pozwala zatracić się w nim. Najbardziej ciekawi mnie taniec par 

dorosłych, małżeństw lub narzeczonych, których uczę tańczyć, wkładają w taniec szczere 

uczucia jakie żywią do siebie i wtedy dopiero można odczuć dreszcze na widok historii 

tworzonej przez nich w rumbie.  

 

 



Wspomniałeś, że przez te kilkanaście lat treningów, trenowałeś z wieloma partnerkami. 

Możesz powiedzieć z kim? 

To były i są wspaniałe dziewczyny: Zuzia Żelazko i pierwsza parada w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Maja Żelazko i pierwsze kilka lat treningów do klasy „D”. Kinga Janiuk, z którą 

zdobyliśmy klasę taneczną „C” i „B”. Natalia Laska i świetna praca w klasie tanecznej „A”. 

Obecnie partneruje mi Oliwia Daniłów i wspólnie zdobyliśmy klasę międzynarodową „S”. 

Oczywiście muszę tutaj wspomnieć o Patrycji Czarny, z którą wspólnie trenowałem w jednym 

klubie, ale w innych parach, jednak zazwyczaj razem tańczyliśmy na większości uroczystości 

w Międzylesiu. Naprawdę wszystkim im dziękuję za wspólną drogę, nie zawsze było różowo, 

ale jestem przekonany, że w większości czerpaliśmy wiele radości z tańca. 

Co dalej? 

Chcę dalej tańczyć i się rozwijać, jeszcze kilka turniejów w Polsce i za granicą na 

mnie czeka i jest trochę miejsca na półce na kolejne puchary. Rozwijam się ze strony 

trenerskiej, a moim marzeniem jest zarażanie ludzi pasją do tańca. Z wielką przyjemnością i 

zapałem przyjąłem propozycję prowadzenia zajęć ruchowych w dwóch wrocławskich 

przedszkolach. Praca z przedszkolakami, to ogromne wyzwanie aby spróbować okiełznać 

cudowny dziecięcy żywioł, a jednocześnie wielka moc tej prostej radości z ruchu i tańca.  

Można powiedzieć, że Twoja historia zatoczyła koło i wróciłeś do przedszkola. 

 Tak, to jest wspaniałe uczucie. Miniony rok był dla mnie bardzo ważny, mimo 

przeszkód, których doświadczył każdy w tym roku, wiele się nauczyłem, spełniłem marzenie z 

dzieciństwa osiągając mistrzowskie wyszkolenie i wiem, że nie chce się zatrzymywać. Bardzo 

ciekawią mnie ostatnio inne formy tańca: jazz, improwizacja, balet. Chcę podszkolić się w 

innych dziedzinach, co na pewno wzbogaci moją osobowość w tańcu towarzyskim. I przede 

wszystkim trzymam się jednego: The Show Must Go On ! 

 

 Cieszymy się i dziękujemy Ci Bartoszu, że znalazłeś czas na spotkanie z nami ! 

Gratulujemy tego co „już”, trzymamy palce za przyszłość zgadzając sę z Twoją 

maksymą. Masz  rację. „Przedstawienie musi trwać !” 

   

 

Dziękuje za rozmowę  

 

RAPORT GMINNY Z DNIA 05.11.2020 R. WEDŁUG INFORMACJI Z SANEPIDU W 

KŁODZKU 

Według informacji z dnia 20.01.2021 r. :  

Kwarantanna  - 20 

Obecnie zarażonych - 8 

https://miedzylesie.pl/10508/2591/raport-gminny-z-dnia-05112020-r-wedlug-informacji-z-sanepidu-w-klodzku.html
https://miedzylesie.pl/10508/2591/raport-gminny-z-dnia-05112020-r-wedlug-informacji-z-sanepidu-w-klodzku.html


 
18 GRUDNIA 2020 R. 

ODBYŁA SIĘ OBRADOWANA 

W TRYBIE ZDALNYM 

XXVIII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

W PROPONOWANYM  

PORZĄDKU  OBRAD 

ZNALAZŁY SIĘ PROJEKTY 

UCHWAŁ : 

 
1/ w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki    

Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Międzylesiu na rok 2021 

2/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Międzylesie na rok 2021  

    3/ w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Międzylesie 

    4/ w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2020 

    5/ w sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic Aglomeracji Międzylesie 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 

po otwarciu zakładki  Rada Miejska  

zapoznać się można z protokółem z obrad 

 

ŻYJĄ SZCZĘŚLIWIE… 

 
W ubiegłym roku w gminie 

Międzylesie  13 par  obchodziło swój 

Jubileusz  50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 

To właśnie ponad 50 lat temu los połączył 

ich życie, by przez następne lata spełniali 

się jako para małżonków, idąc przez życie 

razem. Ich wysiłek w budowaniu udanego 

małżeństwa docenił Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej 

Duda wyróżniając Medalem za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Oznaczeni Medalem za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie zostali Państwo: 

1. Weronika i Kazimierz Burlińscy 

2. Maria i Janusz Dudkowie 

3. Halina i Marian Dutkiewiczowie 

4. Irena i Aleksander Gładyszowie 

5. Irena i Wiesław Koprowscy 

6. Janina i Mieczysław Łabudowie 

7. Alicja i Władysław Makarscy 

8. Weronika i Jan Martyniukowie 

9. Janina i Jan Mokrzy 

10. Barbara i Kazimierz Skórowie 

11. Zofia i Zygmunt Stęplowie 

12. Zofia i Józef Sucharscy 

13. Maria i Bogusław Zadorożni 

 
 

W związku z obecną sytuacja 

epidemiczną związaną z wirusem SARS-

Covid19,  oraz w trosce o zdrowie 

Seniorów naszej Gminy  uroczystość 

wręczenia medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie odbywała się tylko z udziałem 

samych Jubilatów oraz Burmistrza Miasta i 

Gminy Międzylesie Pana Tomasza 

http://www.miedzylesie.pl/


Korczaka i Zastępcy Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego w Międzylesiu Pani Darii 

Bartkowskiej. Uroczystości zaplanowane 

były w dniach 28-30 grudnia 2020 roku, w 

których brała udział większość Jubilatów. 

Parom, które nie mogły uczestniczyć w 

uroczystościach  Medale za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie zostaną wręczone w 

innym terminie po wcześniejszym 

uzgodnieniu. 

 
Wszystkim Szanownym Jubilatom 

jeszcze raz składamy ogromne gratulacje 

oraz życzymy kolejnych lat pełnych 

szczęścia, radości, zdrowia i miłości. 

 
 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

zaprasza wszystkie pary małżeńskie, 

które są zameldowane na pobyt stały 

na terenie miasta i gminy Międzylesie 

i zawierały związek małżeński w 1971 roku 

w innych Urzędach Stanu Cywilnego 

do składania wniosków o nadanie 

„Medalu za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie". 

 

 



Wniosek mogą złożyć jubilaci osobiście 

lub za pośrednictwem najbliższej 

rodziny 

w terminie do : 26 lutego 2021 roku. 

 

Wzory wniosków dostępne są na stronie 

internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesiu 

lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w 

Międzylesiu. 

„Medal za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie" jest wyróżnieniem dla osób, 

które przeżyły 50 lat w jednym związku 

małżeńskim. 

Wnioski można składać w: 

 Urzędzie Stanu Cywilnego w 

Międzylesiu 

plac Wolności 1,  pokój nr 8. 

Wszelkie szczegółowe informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu :74 8 126 

327 wewn.13. 

Burmistrz 

Miasta i Gminy  Międzylesie 

/-/ Tomasz Korczak 

 

WALNE POSIEDZENIE 

STOWARZYSZENIA GMIN 

ZIEMI KŁODZKIEJ 

 

21-go grudnia 2020 r. odbyło się Walne 

Posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Kłodzkiej. Na posiedzeniu przyjęto budżet 

stowarzyszenia na rok 2021. Przyjęto 

kierunki działań na przyszły rok. Ustalono, 

że najważniejszymi zadaniami będzie 

utrzymanie i rozbudowa singletracków, 

dokończenie projektu wież widokowych, 

odbudowa wieży na Śnieżniku oraz 

realizacja projektu „czyste powietrze”. 

  

 

STACJA PALIW ORLEN  

W MIĘDZYLESIU 

 

23-go grudnia 2020 r. otwarta została 

stacja paliw Orlen w Międzylesiu. 

Powiększono halę sprzedaży, wydzielono 

kącik gastronomiczny, wybudowano 

nowoczesne toalety, powiększono plac 

parkingowy, o 50% wzrosła zdolność 

tankowania pojazdów.  

 

SKLEP DINO W MIĘDZYLESIU  

 

14-go stycznia 2021 r. otwarty został w 

Międzylesiu drugi w naszej gminie market 

Dino przy ul. Wojska Polskiego.  

 

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO 

COVID-19 W NASZEJ GMINIE. 

 

Plan szczepień w Gminie Międzylesie w 

praktyce Pana Doktora Jóźwina w dniach 

od 25 stycznia do 2 lutego zaszczepionych 

zostanie 38 osób z roczników 1920-1941. 

Osoby te otrzymają drugą dawkę 

szczepionki w dniach od 15 lutego do 22 

lutego. Przygotowany został plan 

szczepień, każdy podlegający szczepieniu 

ma określony dzień i godzinę 

 

PODSUMOWANIE 

OGÓLNOPOLSKIEJ 

KAMPANII  

„ZACHOWAJ TRZEŹWY 

UMYSŁ” 2020  

W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM W 

DOMASZKOWIE 

 



Od wielu lat nasza szkoła 

uczestniczy w realizacji zadań 

Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”, której organizatorem jest 

Stowarzyszenie Producentów 

i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. 

Celem kampanii ZTU 2020 

„DORASTAMY ASERTYWNIE”, było 

zwiększanie samoświadomości uczniów na 

temat zmian, jakie w nich zachodzą w 

związku z kryzysem rozwojowym, 

wzmacnianie umiejętności emocjonalno-

społecznych uczniów, w tym przede 

wszystkim umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych, które powodują 

ryzyko pojawienia się zachowań 

agresywnych i autodestrukcyjnych. 

W ramach realizacji zadań w/w 

kampanii, uczniowie zostali zaproszeni do 

udziału w konkursie plastyczno-literackim 

pod hasłem „Wehikuł czasu. Mój 

najszczęśliwszy dzień!”. Zadaniem 

uczestnika było wykonanie pracy 

plastycznej lub literackiej, prezentującej 

dowolny dzień z przeszłości lub 

przyszłości, który według wyobraźni i 

kreatywności danej osoby był wyjątkowy. 

Uczniowie naszej szkoły licznie 

wzięli udział w konkursie i przygotowali 

wiele ciekawych prac plastycznych. 

Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii 

ogłosili wyniki – mamy sześć wyróżnień! 

Alan Gądek – kl.7a 

Maja Serafinowicz – kl.7b 

Klaudia Soboń – kl.7b 

Sandra Janowska – kl.6a 

Maja Nicoś – kl.6a 

Sara Smoleń – kl.6b 

 

Gratulujemy nagrodzonym uczniom! 

„Z NAMI NUDA SIĘ NIE UDA” 

 Pomimo pandemii COVID 19 w 

Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu oraz w Domu Kultury w 

Domaszkowie zorganizowane zostały 

zimowe półkolonie dla dzieci z klas 1-4.  

 

 Dzieci miały zapewnione drugie 

śniadanie, napoje oraz poczęstunek. 

Każdego dnia odbywały się różnorodne 

zajęcia m.in. plastyczne, ruchowe, 

taneczne i kulinarne. Duże zainteresowanie 

wzbudzały zajęcia z koralikami 

termokurczliwymi w roli głównej. 

Tegoroczna aura pozwoliła nam korzystać 

ze swoich zimowych uroków. Nie zabrakło 

„bitwy na śnieżki”, budowy igloo, oraz 



jazdy na sankach.  Dzieci po długiej 

izolacji i zdalnym nauczaniu nie mogły 

nacieszyć się swoim towarzystwem. 

Wszystkie zajęcia były zorganizowane tak, 

aby uczestnicy mogli rozwijać swoją 

wyobraźnię i pogłębiać talenty artystyczne.  

Zajęcia odbywały się w ścisłym reżimie 

sanitarnym. 

 

 Dodatkową atrakcją na 

półkoloniach w Domu Kultury w 

Domaszkowie był nowy stół do 

„piłkarzyków”, który podarował nam 

anonimowy sponsor, za co bardzo 

serdecznie dziękujemy.   

 

 

 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

 

W związku z zaistniałą sytuacją 

pandemiczną, wysokim ryzykiem 

zarażenia koronawirusem i w związku z 

tym wprowadzonym reżimem  sanitarnym, 

tradycyjne spotkanie wigilijne dla 

samotnych nie odbyło się. Jednak, aby 

mimo tak trudnego czasu osoby starsze, 

samotne  odczuły radość z nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy 

MGOK i panie ze ZERiI  przygotowali  

paczki świąteczne. W każdej paczce 

znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne  

(uszka, pierogi, ryba, śledzie, pierniczki, 

słodycze) i świąteczne ozdoby-upominki. 

Dzień przed Wigilią paczki zostały 

dostarczone  każdej wskazanej przez OPS 

osobie osobiście przez pracowników 

MGOK i OPS. 

Dziękujemy za pomoc przy 

przygotowaniu potraw każdej życzliwej 

osobie, dziękujemy piekarni „Ścinawica” 

za pączki i anonimowemu darczyńcy za 

wsparcie finansowe. 

 

 

 

 



INFORMACJA DLA 

AMATORÓW BIEGÓWEK 

Informujemy, że od  stycznia b.r. zostały 

 utworzone  ślady pod narty biegowe. 

Trasy znajdują się na boisku sportowym, w 

Kamieńczyku ( przy przejściu granicznym) 

oraz na ,,Trzech Dworkach”. 

 

Powyższe trasy będą systematycznie 

utrzymywane ( w miarę warunków 

pogodowych) poprzez cotygodniowe 

przejazdy znacznika. 

 

Chętnych serdecznie zapraszamy do 

odwiedzenia tych tras. 

GRAJĄC SKOCZNIE PRZY 

CHOINCE... 

 

W trzecim ostatnim konkursie na 

najpiękniejszą kolędę pierwsze miejsce 

zdobyła rodzina Rafała Żaby. Komisja 

jednogłośnie zdecydowała o zwycięstwie 

tej rodziny. Ich występ w piękny sposób 

podsumował rok 2020 i zakończył 

konkursy bożonarodzeniowe MGOK w 

Międzylesiu. Zwycięski film można 

obejrzeć na stronie MGOK w Międzylesiu, 

stronie MGOK na Facebooku oraz stronie 

Gminy Międzylesie. Łącznie spłynęły do 

nas 4 filmy, komisja przyznała 1 nagrodę 

główna i 4 nagrody za udział. Bardzo 

dziękujemy Gminie Międzylesie za 

zasponsorowanie nagród dla wszystkich 

uczestników konkursów organizowanych 

przez nasz Ośrodek. Gratulujemy 

zwycięzcom. Wszystkiego dobrego w 

Nowym Roku! Zespół MGOK w 

Międzylesiu 

 

 

29.FINAŁ WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY W MIĘDZYLESIU 

 

 
 

W tym roku finał Wielkiej 

Orkiestry jest inny niż zazwyczaj, jednak 

to nie przeszkadza w gromadzeniu 

pieniędzy na pobicie ubiegłorocznego 

rekordu ! 



Graj razem z nami! Specjalnie na tą okazję 

przygotowaliśmy dla Ciebie punkty i 

miejsca, w którym możesz wesprzeć 

WOŚP. 

 

        PUSZKI STACJONARNE 

 

 

PUSZKA ONLINE 

Poza tym możesz wpłacać pieniądze online 

przez eskarbonkę. Adres strony 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/83w8fx lub 

w wyszukiwarce google napisz 

"eskarbonka miedzylesie" - tym sposobem 

wesprzesz nasz Sztab, a jednocześnie 

przyczynisz się razem z nami do pobicia 

rekordu 29.finału WOŚP. 

 

LICYTACJE 

Dajemy Wam również możliwość 

wylicytowania przedmiotów na oficjalnej 

aukcji WOŚP na Allegro. Wystarczy, że 

nas znajdziesz: MGOK_Miedzylesie. Już 

dzisiaj możesz licytować swoje ulubione 

przedmioty.  

Link do naszych licytacji: 

https://allegro.pl/uzytkownik/MGOK_Mie

dzylesie 

 

 

FACEBOOK 

O wszystkim na bieżąco informujemy na 

naszej stronie na Facebooku: MGOK w 

Międzylesiu. Znajdziecie tam aktualne 

licytacje i wszelkie aktualności. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy ! 

Link do Facebooka: 

https://www.facebook.com/MGOK.Miedz

ylesie 

 

W dniu finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy o 20.00 w ramach 

światełka do nieba obejrzeć będzie można 

pokaz ONLINE zespołu tańca z ogniem i 

światłem ARTmagedon pod 

przewodnictwem Wioli Łoś, z gościnnym 

występem zespołu Flamme. 

 

W godzinach 8.30-15.00 w domku 

drewnianym w miejskim parku będzie 

wystawiona puszka stacjonarna MGOK, a 

za złożone datki czekać będą słodkie 

wypieki. 

 

Serdecznie zapraszamy, serduszka z 

przyjemnością rozdamy. 

Grajmy razem podczas 29.FINAŁU 

WOŚP w Międzylesiu! 

 

Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu 

STYCZEŃ 

Ferie zimowe 04 - 17.01.2021r. 

 Po dłuższej nieobecności znów 

wróciliśmy do pracy. Dzieci stęsknione 

zabawy licznie przybyły do przedszkola. 

W czasie ferii nie można się nudzić, więc 

każdego dnia prowadzone są ciekawe i 

urozmaicone zajęcia, aby każde dziecko 

mogło rozwijać swoje zainteresowania. 

Nie brakuje tańców, pląsów, zabaw 

ruchowych, czy rytmicznych. Dzieci 

doskonalą swoje umiejętności manualne, 

tworząc liczne prace z użyciem 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/83w8fx
https://allegro.pl/uzytkownik/MGOK_Miedzylesie
https://allegro.pl/uzytkownik/MGOK_Miedzylesie
https://www.facebook.com/MGOK.Miedzylesie
https://www.facebook.com/MGOK.Miedzylesie


różnorodnych technik plastycznych. 

Zapoznawane są z ciekawymi pozycjami z 

literatury dziecięcej oraz spędzają czas na 

swobodnej zabawie, rozwijając 

kreatywność i inwencję twórczą. Dzieci są 

w dwóch grupach zbiorczych, co sprawia, 

że wzajemnie się poznają, integrują i uczą 

się współdziałania i opieki nad młodszymi 

kolegami. Miło i ciekawie spędzamy czas!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Udział w konkursie plastycznym 

Pod koniec grudnia nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego p. 

„NIE dla ŚMIECI  

w lesie!” zorganizowanego przez 

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, Ligę Ochrony Przyrody 

Okręg we Wrocławiu oraz Chemeko 

System. Nasze przedszkolaki wzięły w nim 

udział. Ich umiejętności zostały docenione. 

Zdobyliśmy II miejsce w kategorii dzieci 

młodszych, przyznane dla Hani Zoszczak 

oraz wyróżnienia dla: Aurelii Czarneckiej, 

Mariki Pustuły, Agaty Sewastjaniuk, 

Franciszka Worosza i Amelii Filipek. 

Nagrody  

i dyplomy będą dostarczone do końca 

stycznia. Jesteśmy bardzo dumni z naszych 

przedszkolaków. Gratulujemy! 

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  

w Międzylesiu informuje, że: 

- od 18 do 26 lutego 2021r. należy złożyć 

deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym 

2021/2022. Deklarację składają Rodzice 

dzieci uczęszczających do przedszkola w 

bieżącym roku szkolnym. Złożenie 

deklaracji gwarantuje zachowanie miejsca 

w przedszkolu na kolejny rok. Brak 

deklaracji może skutkować zakończeniem 

edukacji przedszkolnej.  

 - od 01 do 31 marca 2021r. należy złożyć 

wniosek o przyjęcie do przedszkola. 

Wniosek składają Rodzice, których 

dziecko nie chodziło do przedszkola, a 

chcą, żeby rozpoczęło edukację 

przedszkolną od 01 września 2021r.  

Druki będzie można pobrać w przedszkolu  

lub ze strony internetowej 

www.spmiedzylesie.przedszkolna.net 

 

 

 

 

http://www.spmiedzylesie.przedszkolna.net/


SEZON 2021 „MOJEJ 

DWUNASTKI” ROZPOCZĘTY 

 

Pierwsze spotkanie marszowo-

biegowe w nowym 2021 roku odbyło się 

na bieżni stadionu w obowiązującym 

reżimie sanitarnym (maseczki i dystans 

społeczny) w sobotnie przedpołudnie 9 

stycznia 2021 r. Spontanicznie zebrało się 

20 osób w tym aż 7 dzieci i młodzieży, 

które skutecznie zaniżyły średnią wiekową 

uczestników. Wszyscy tryskali radością ze 

spotkania i możliwości poruszania się, nie 

dość, że w doborowym towarzystwie, to na 

dodatek w pięknych zimowych warunkach. 

Tak biało już dawno u nas nie było. Przez 

24 minuty dokładnie wydeptaliśmy ścieżki 

w śniegu, pokonując wspólnie ponad 40 

km. 

Póki co zima trzyma i warto 

korzystać z jej uroków wybierając się 

chociażby na spacer. My, w każdym razie, 

niezależnie od warunków pogodowych, 

zapraszamy na kolejne 97. spotkanie 

marszowo-biegowe 6 lutego 2021 r. na 

godzinę 10.00.  

 

Gmina Międzylesie wraz z 

partnerem z Obec Orlické Záhoří w okresie 

od 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 

r. realizuje projekt pt.  "Przenikanie się 

kultur pogranicza w gminach Międzylesie - 

Orlické Záhoří" . Całkowity budżet 

projektu wynosi 14 246,00 euro. 

Jest to cykl imprez sportowych, a 

także kulturalnych, które wymagają 

starannego i długofalowego przygotowania 

przez samorząd Międzylesia i Orlickiego 

Záhoří. Na zakończenie projektu 

zorganizowana zostanie w bibliotece w 

Orlickim Záhoří wystawa zdjęć 

podsumowująca jego realizację. 

Głównym celem projektu jest 

wzmocnienie opartej na partnerstwie 

współpracy polsko- czeskiej, mającej na 

celu trwały rozwój obszaru pogranicza. 

Realizacja tego projektu daje szanse do 

poznania nowych ludzi i zaprzyjaźnienia 

się z nimi. Na trasie rowerowej , na boisku 

zawodów strażackich nie ma różnic 

klasowych, rasowych czy kulturowych 

znikają trudności językowe- one nie mają 

tam aż takiego znaczenia. Dlatego 

rywalizacja sportowa kruszy bariery 

społeczne  dużo lepiej, niż jakakolwiek 

inna aktywność niefizyczna. Sprawia, że w 

naturalny sposób ludzie dostają szansę, 

żeby się do siebie zbliżyć. Sport i szeroko 

pojęta kultura fizyczna ma wiele 

zalet.  Korzyści zdrowotne są tu oczywiste, 

ale uprawianie sportu może się także 

pozytywnie odbić na rozwoju osobistym 

każdego młodego człowieka. Uczy 

szacunku do własnego ciała i pracy nad 

zachowaniem perfekcyjnej kondycji 

zarówno fizycznej jak i psychicznej. 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

UZALEŻNIONYCH                              

I CZŁONKÓW ICH RODZIN 

 

NA CZAS NIEOKREŚLONY 

ZAWIESZA SIĘ SPOTKANIA                                                              

Z P. ZBIGNIEWEM 

CHRAPCZYŃSKIM… 

 

…jednak w czasie, który może być 

szczególnie  trudny dla osób 

uzależnionych, a także sprzyja 

nadmiernemu spożyciu alkoholu, 

można – w razie potrzeby 

otrzymania pomocy, kontaktować 

się z P. Zbigniewem Chrapczyńskim  

dzwoniąc :  

607 984 858 lub 74- 81 40 296 

Koszty utrzymania gotowości 

bojowej w Jednostkach OSP z 

terenu Gminy Międzylesie 

sfinansowane z budżetu gminy w 

2020 r. 
 

L Wydatki  Kwota w zł 

1 Dotacja dla OSP 33 643,00 

2 Wynagrodzenie za 

udział w akcjach   

60 491,36  

3 Zakup materiałów, 

sprzętu, usług   

132 394,55 

4 Wydatki na media 

w budynkach  

35 541,80 

5 Wydatki na usługi 

remontowe 

8 603,18 

6 Wydatki na 

badania lekarskie  

3 050,00 

7 Wydatki na usługi 

telekomunikacyjne 

5 030,06 

8 Wydatki na 

ubezpieczenia   

32 784,66 

9 Wydatki na 

wynagrodzenia 

40 885,20 

10 Wydatki na składki 

ZUS 

3 197,28 

11 Wydatki 

inwestycyjne 

27 000,00 

Łącznie 382 621,09 

  

 

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

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

uruchomił specjalny nr kontaktowy w 

sprawie organizacji transportu do 

punktu szczepień na koronawirusa 

748126327 wew 15. Numer dedykowany 

jest osobom niepełnosprawnym oraz 

wykluczonym komunikacyjnie. 

Numer działa od poniedziałku do piątku 

w godzinach  

od 8.00 - 15.00 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


