
 

 

 



ROZMOWA Z MONIKĄ BIELSKĄ                                                                                                 

DYREKTOREM PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH nr 1 i 2                              

W DOMASZKOWIE   
 

Może – na początek, kilka zdań osobie… 

 Z dniem 29 lipca 2020 roku zostałam zatrudniona na stanowisku Dyrektora Domu 

Dziecka w Domaszkowie. Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz prawnikiem.  

Od 2004 roku byłam zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu, gdzie 

realizowałam się zawodowo do 2017 roku. W tym czasie zdobywałam doświadczenie w pracy z 

rodziną, angażowałam się w pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, dzięki którym OPS 

zrealizował wiele wspaniałych projektów.  

W 2017 r podjęłam pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju, gdzie 

zajmowałam się obsługą administracyjno-prawną. Od 2019 roku byłam zaangażowana w 

utworzenie Dziennego „Domu Senior+” w Polanicy-Zdroju, a od 2020 roku zostałam 

kierownikiem nowo powstałej jednostki. 

 

 

Już na początku objęcia przez panią funkcji dyrektora, czekało panią zreorganizowanie i 

przekształcenie Domu Dziecka w nową jednostkę… 

 

 Kiedy wygrałam konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka, wiedziałam że stoję 

przed ogromnym wyzwaniem. Zaledwie 5 miesięcy pozostało do przeprowadzenia 

zaplanowanych działań związanych z przekształceniem jednostki. Był to bardzo pracowity 

okres, ale dzięki pomocy, zaangażowaniu i wsparciu całego zespołu było to możliwe do 

osiągnięcia. 

 W Domu Dziecka w Domaszkowie do 31.12.2020 r. mogło przebywać 30. wychowanków. 

Zmiana przepisów spowodowała, że od dnia 01.01.2021 roku w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych nie może przebywać więcej niż 14. dzieci. W związku z powyższym niezbędnym 

było dostosowanie systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej organizowanego przez powiat 

kłodzki, do obecnego standardu… 

 

Jakie zmiany zostały wprowadzone reorganizacją w dotychczasowej działalności 

domaszkowskiego  Domu Dziecka ? 

 

Ograniczenie liczby dzieci przebywających w jednej placówce sprzyja 

deinstytucjonalizacji, czyli stworzeniu w ramach instytucji warunków jak najbliższych 

warunkom rodzinnym. Jedną z możliwości osiągnięcia standardu było dokonanie zmian 

organizacyjnych istniejącej placówki poprzez zmniejszenie liczby miejsc w obecnej placówce 

do 14. oraz utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

Powiat kłodzki podjął niezbędne działania związane z przebudową Domu Dziecka w 

Domaszkowie pozwalające na wyodrębnienie dwóch osobnych placówek. Dom Dziecka w 

Domaszkowie z dniem 1 stycznia 2021 roku został przekształcony w dwie odrębne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. Uległa zmianie nazwa dotychczasowego Domu Dziecka na 

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Domaszkowie, oraz powstała nowa jednostka 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Domaszkowie.  

Wyodrębnione placówki na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym posiadają 

wspólną obsługę w zakresie finansowym, administracyjnym, organizacyjnym oraz zapewnienia 

pomocy specjalistów.  

W budynku przeprowadzono remont polegający na wydzieleniu dwóch placówek, 



odświeżeniu pokoi oraz dobudowaniu klatki schodowej. Na realizację zadania Zarząd Powiatu 

Kłodzkiego przeznaczył kwotę 191 191,19 zł. 

 

Czy są jeszcze jakieś wymierne efekty działań przekształceniowych ? 

 

 Zaplanowane rozwiązanie pozwoli na właściwe zagospodarowanie budynku, oraz 

racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi niezbędnymi na utrzymanie 

dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Dotychczasowa nazwa placówki „Dom Dziecka w Domaszkowie” utrwaliła się w pamięci 

wielu ludzi. Dom Dziecka w Domaszkowie to była ceniona instytucja, która wrosła w teren 

naszej gminy, i która z międzyleską gminą była związana „od zawsze”… 

 

 

  Placówka przez wiele lat swojego funkcjonowania nawiązała doskonałą współpracę ze 

środowiskiem lokalnym. Wychowankowie uczestniczą w organizowanych na terenie gminy 

Międzylesie imprezach kulturalnych takich jak Międzyleska Choinka, Osobliwości 

Wielkanocne, Dni Międzylesia, Dożynki Gminne.  

Dom Dziecka w Domaszkowie aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi na 

terenie gminy Międzylesie. Wychowankowie biorą udział w imprezach organizowanych przez 

Szkołę Podstawową w Domaszkowie oraz Szkołę Podstawową w Międzylesiu. Są angażowani 

do przygotowań programów artystycznych dzięki, którym nabywają wiele umiejętności.  

Na terenie Domaszkowa funkcjonuje Klub sportowy  LZS Śnieżnik Domaszków. Część 

wychowanków należy do klubu, aktywnie uczestniczy w treningach, wyjeżdżają na zwody 

sportowe, gdzie odnoszą wiele sukcesów.  

    

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 
 

 

"Urząd Miasta i Gminy Międzylesie prowadzi specjalną infolinię w sprawie organizacji 

transportu do punktów szczepień przeciw koronawirusowi (covid-19). Infolinia dedykowana 

jest dla osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. Numer 

dedykowany jest także osobom mającym niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 

zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.  

 

Numer infolinii 74 812 63 27 wew. 15  

 

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:00." 



 
 

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU                                         

OBRADOWANA W TRYBIE 

ZDALNYM 

 W proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał : 

1/ zmieniająca uchwałę nr XLV/239/2018 

Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt 

dziecka w   Samorządowym Żłobku w 

Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za 

wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i 

maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie dzieci w Samorządowym 

Żłobku w Międzylesiu. 

2/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2021. 

3/ w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w obrębie Jaworek i Goworów, 

gmina Międzylesie. 

4/ w sprawie przystąpienia do zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie. 

5/ w sprawie przedłużenia obowiązywania 

"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

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. 

SPOTKANIE Z DYREKTOREM 

LASÓW PAŃSTWOWYCH 

 

9 lutego w Międzylesiu odbyło się 

spotkanie dyrektora Regionalnego Lasów 

Państwowych z Wrocławia Pana 

Arkadiusza Wojciechowicza w sprawie 

funkcjonowania tras singletracków na 

terenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Kłodzkiej.    

 

  Wójtowie i burmistrzowie 

podziękowali dyrektorowi za możliwość 

budowy i rozbudowy tras i zrozumienie dla 

ich funkcjonowania mimo uciążliwości dla 

funkcjonowania gospodarki leśnej. Trasy 

rowerowe singletrack stały się promocyjną 

marką ziemi kłodzkiej i są rozbudowane 

http://www.miedzylesie.pl/


najlepiej w Polsce. Są też przykładem 

dobrej współpracy samorządów i Lasów 

Państwowych. Na spotkaniu ustalono, że 

wszystkie problemy z budową i 

eksploatacją tras będą rozwiązywane na 

bieżąco w ramach wzajemnej współpracy. 

 

MIESZKANIA NA WYNAJEM 

15 lutego w Kłodzku z inicjatywy 

radnego powiatowego Jacka Hechta odbyło 

się spotkanie z przedstawicielami 

Krajowego Zasobu Nieruchomości. 

Spotkanie miało charakter informacyjny, na 

którym przedstawiciele Stowarzyszenia 

Gmin Ziemi Kłodzkiej zostali 

poinformowani, iż istnieje możliwość 

budowy mieszkań na wynajem i  

przygotowywane są mechanizmy wsparcia 

dla samorządów.   

 

(fot. www.tvklodzko.pl) 

Gmina powinna wskazać i 

przekazać jako aport działkę pod zabudowę. 

W spotkaniu uczestniczył między innymi 

burmistrz Międzylesia. Gmina Międzylesie 

ma przygotowaną działkę pod zabudowę 

wielorodzinną i zdecydowana jest zawrzeć 

stosowne porozumienie, które rozpocznie 

proces przygotowawczy dla ewentualnej 

inwestycji. 

SPOTKANIE W DOMU 

DZIECKA W DOMASZKOWIE 

12 lutego Burmistrz Międzylesia 

odwiedził dom Dziecka w Domaszkowie. 

Zapoznał się nową jego organizacją i 

sposobem zarządzania. pani dyrektor 

Monika Bielska przedstawiła burmistrzowi 

obiekt po niezbędnych pracach 

remontowych. 

PIĘKNE, WSPÓLNE PÓŁ 

WIEKU… 

 
 

  Złote Gody to rocznica niezwykła, 

tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 

razem pół wieku. To właśnie ta piękna 

okazja była powodem uroczystości, jaka 

odbyła się w  środę  10 lutego  br. 

w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Międzylesiu  . 

Dostojni Jubilaci Państwo  Halina i 

Marian Dutkiewiczowie  zostali 

udekorowani – przyznamymi przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Pan 

Tomasz Korczak. Jubilaci otrzymali 

również list gratulacyjny, kwiaty oraz mały 

upominek. Jubilatom jeszcze raz serdecznie 

gratulujemy i życzymy dużo zdrowia 

i miłości na kolejne, wspólne lata. 

 

 

 

 



ODWIEDZINY ZARZĄDU 

POWIATU KŁODZKIEGO                                                                 

W PLACÓWKACH 

WYCHOWAWCZYCH W 

DOMASZKOWIE 

 
 

 Członkowie zarządu oraz dyrekcja 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłodzku odwiedzili 5 lutego Dom Dziecka 

w Domaszkowie, który od nowego roku 

działa jako dwie placówki opiekuńczo-

wychowawcze. Przekształcenie było 

spowodowane wejściem w życie nowej 

ustawy, która jednoznacznie wskazała, że w 

jednym ośrodku nie może przebywać 

więcej niż 14 dzieci. 

 
 

Bardzo się cieszę,  że udało się 

przebrnąć przez zmiany organizacyjne w 

Domu Dziecka w Domaszkowie, który z 

dniem 1 stycznia 2021 roku został 

przekształcony w dwie placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. Uległa zmianie 

nazwa dotychczasowego Domu Dziecka na 

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 

w Domaszkowie oraz powstała nowa 

jednostka Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Nr 2 w Domaszkowie. 

Zmiany zostały podyktowane obowiązkiem 

dostosowania systemu instytucjonalnej 

pieczy zastępczej organizowanej przez 

Powiat Kłodzki do obecnego standardu, 

który wskazuje, iż w placówkach nie może 

przebywać więcej niż 14 dzieci-wyjaśnia 

Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego.  

W budynku przeprowadzono 

remont polegający na wydzieleniu dwóch 

placówek, odświeżeniu pokoi oraz 

dobudowaniu klatki schodowej. Na 

realizację zadania Powiat Kłodzki 

przeznaczył blisko 200 tys. zł. Dzięki temu 

jednostka w nowych ramach ustawowych 

może swobodnie i bezpiecznie 

funkcjonować. 

Ja, jako osoba pochodząca z gminy 

Międzylesie i reprezentująca mieszkańców 

tej gminy w Radzie Powiatu Kłodzkiego, od 

samego początku mocno zabiegałem o 

dostosowanie jednostki do nowych 

wymogów ustawowych, zwłaszcza że jest to 

jedyna placówka powiatowa na terenie 

gminy Międzylesie. Mieszkają w niej 

wspaniałe dzieciaki i pracują doświadczeni, 

wykwalifikowani pracownicy. Sam obiekt 

natomiast położony jest w pięknym 

otoczeniu, ze znakomitą infrastrukturą i od 

wielu lat stanowi integralną część 

domaszkowskiej wspólnoty. Dziękuję zatem 

wszystkim, którzy byli zaangażowani w to 

zadanie, a zwłaszcza wicestaroście 

kłodzkiemu-pani Małgorzacie 

Jędrzejewskiej-Skrzypczyk za bezpośredni 

nadzór i koordynację działań oraz 

dyrektorowi placówek w Domaszkowie pani 

Monice Bielskiej za uzyskanie wszystkich 

niezbędnych pozwoleń na ich 

funkcjonowanie - podsumowuje Piotr 

Marchewka. 



WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY                                       

ZAGRAŁA JUŻ 29. RAZ 

 

      Sztab WOŚP przy MGOK w 

Międzylesiu zebrał  25.138,40 w tym : 

- puszki –17437,96 zł 

-e-skarbonka-1986,00 zł 

-licytacje- 5714,44 zł 

Na ten wynik zapracowali nasi 

wolontariusze – uczniowie z Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie  

i uczniowie Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu, oraz 

wolontariusze  puszek stacjonarnych: 

Delikatesy Międzylesie, sklep „Dominik”, 

stacja paliw „Slovnaft” Smreczyna, Dom 

Kultury w Domaszkowie, MGOK  

Międzylesie, Hurtownia „CORSO”, sklep 

„TOP TRENDY”                                                                                                                                 

Zrobiliśmy to w fantastycznej 

atmosferze, pełni optymizmu, o który tak 

trudno w czasach pandemii. Znów 

przytuliliśmy wszystkich do serca, znów 

pokazaliśmy, że pomaganie cieszy i niesie 

ze sobą ogrom wrażeń. Nasze serca w 

naszej małej ojczyźnie jaką jest gmina 

Międzylesie na ten jeden dzień, na tę jedną 

chwilę zjednoczyły się i wsparły dzieci , 

które potrzebują pomocy.  

Międzyleski sztab składa ogromne 

podziękowania za udział w niezwykłym 29. 

Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy: 

- kwestującym wolontariuszom 

-rodzicom za słodkie wypieki, a ciast było 

dużo i były przepyszne… 

- nauczycielom i pracownikom MGOK za 

pracę na rzecz WOŚP 

-wszystkim darczyńcom za przekazane na 

aukcję przedmioty: instytucjom  i urzędom 

- UMiG w Międzylesiu, powiatowi  

kłodzkiemu, OSP Międzylesie, OSP 

Roztoki, Motocyklistom z Międzylesia, 

Bystrzyckiemu Stowarzyszeniu Pamięci 

Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji,  

firmom: „Aberbud” Adriana 

Bernasińskiego,  Magnes Turysty - 

OKTOPUS Reklama Wrocław, 

Fizjoterapeuta Konrad Matusik, 

Stylizacja Rzęs Aleksandra Zielińska,  

Magia Stylu Agnieszka Kłosińska, oraz  

Schronisku „Na Szczelińcu” 

 sklepom - „Eko Smaki” , „Top Trendy”, 

„W Modnych Murach”, „ U Danusi”, 

„Alpa” FHU Aleksander Głowacki”, 

„Mała Czarna”, 

osobom prywatnym - Pawłowi Turowi, 

Lili Kucfir, Paulinie Pietras, 

Przemysławowi Bodnarowi, Irenie 

Trytek, Krzysztofowi Dudkowi, Oldze 

Chaja, i zastrzegającym sobie 

anonimowość osobom 

- wszystkim biorącym udział w licytacjach 

- Posterunkowi Policji w Międzylesiu 

- osobom przeliczającym pieniądze z 

puszek kwestorskich 

-mieszkańcom za hojne datki pieniężne                                                                                                              

Kochani!  

 Z niezwykła mocą i ogromną siła naszego 

wspólnego bycia- dziękujemy Wam za 

Wasze granie z nami !  Z całego serca 

życzymy, by przyjaźń, miłość i chęć 



pomagania innym towarzyszyły nam do 

końca świata…… i jeden dzień dłużej. 

                                                                                              

Szef sztabu Małgorzata Bodnar 

 

WYNIKI KONKURSU 

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – 

czyste powietrze (wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 

budynkach i lokalach mieszkalnych na 

terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, 

Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, 

Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” – 

dla naboru dotyczącego Gminy Międzylesie 

dofinansowanie otrzymują 

łącznie 27 granty. W tym: 

– 13 grantów – w ramach limitu alokacji na 

domy jednorodzinne (w tym mieszkania w 

domach jednorodzinnych) o łącznej 

wartości 227 229,03 zł 

– 14 grantów – w ramach limitu alokacji na 

domy wielorodzinne (w tym mieszkania w 

domach wielorodzinnych) o łącznej 

wartości 131 527,17 zł 

W sytuacji wystąpienia oszczędności w 

projekcie bądź zwiększenia przyznanej 

kwoty dofinansowania na realizację 

grantów przez Dolnośląską Instytucję 

Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z 

kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą 

rankingową. 

Liczba wniosków odrzuconych: 2 

 

 

 

WIZYTA… 

 

22.01.2021 r. w naszej gminie gościł 

wiceminister obrony Macin Ociepa. 

Spotkał się z burmistrzem MiG Tomaszem 

Korczakiem, oraz kierownikiem referatu 

spraw obywatelskich Darią Bartkowską.  

Ministrowi towarzyszył radny powiatu 

kłodzkiego Jacek Heht. W trakcie spotkania 

omówiono bieżące problemy i plany gminy. 

Minister interesował się funkcjonowaniem 

OSP. 

 

Następnie w krótkiej wędrówce 

samochodowej  po Międzylesiu minister 

odwiedził miejsca w których spędzał w 

dzieciństwie wakacje. Międzylesie jest mu 

dodatkowo bliskie, ponieważ tu mieszkała 

jego babcia. Stąd tak ważna dla naszego 

Gościa była wizyta na cmentarzu. 



 

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 

NA ROK 2021/2022 

  

Informujemy, że Samorządowy Żłobek 

w Międzylesiu organizuje rekrutację dzieci 

do placówki w wieku od 20 tygodnia 

do ukończenia 3 roku życia na rok 

2021/2022. 

Rodzice, których dzieci kwalifikują się do 

kontynuacji w żłobku winni złożyć w 

terminie do 15 marca 2021 r. druk: ,,Karta 

kontynuacji”. 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do 

żłobka po raz pierwszy - winni w terminie 

do dnia 30 marca 2021 r. złożyć druk: 

,,Karta zgłoszenia dziecka”. 

Druk kontynuacji oraz zgłoszenia dziecka 

można pobrać na stronie 

żłobka:  www.miezlobek.miedzylesie.pl w 

zakładce dla rodziców, informacje i druki 

dla rodziców, lub w siedzibie żłobka. 

Dokładne informacje można uzyskać 

bezpośrednio w siedzibie Samorządowego 

Żłobka w Międzylesiu,  ul. B. Chrobrego 2, 

57-530 Międzylesie oraz pod numerem 

798 965 182. 

 Serdecznie zapraszamy 

Dyrektor Żłobka 

 

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE  

W MIĘDZYLESIU  

STYCZEŃ / LUTY 2021 

 

Zaległe Mikołajki w przedszkolu 

W związku z zamknięciem przedszkola  

w grudniu 2020 r. z powodu absencji  kadry 

pedagogicznej i pracowników obsługi, 

niemożliwe było zorganizowanie spotkania 

z Mikołajem. Nowy Rok rozpoczęliśmy 

feriami zimowymi i niepełną frekwencją 

dzieci. Po feriach, kiedy to większość dzieci 

wróciła do przedszkola, wręczone zostały 

prezenty od Św. Mikołaja pozostawione dla 

wszystkich grup przedszkolnych. Mikołaj 

przemówił do dzieci online. Dzieci były 

bardzo zaskoczone i jednocześnie  

zadowolone! 

 

Wilczki 

 
 

Sowy 



 
 

 

Delfinki 

 
 

Biedronki 

ŻABKI 

 
 

Zdolne Przedszkolaki! 

 

W przedszkolu ogłoszono konkurs 

plastyczny pt. „Miś, który przyjechał  

z Anglii”, skierowany do dzieci i ich 

rodziców. Miłym zaskoczeniem było 

bardzo duże zainteresowanie – wpłynęło 40 

ciekawych  prac. Ogłoszenie wyników już 

niebawem na przedszkolnej tablicy 

ogłoszeń ! 

 

 

 
KOLOROWE DŹWIĘKI ! 



W czasie realizacji projektu grantowego 

zakupiliśmy do przedszkola pianino 

podłogowe „KolorPiano”. Natomiast  

w styczniu nauczycielki zostały 

przeszkolone z innowacyjnej metody 

„Kolorowych dźwięków”. Metoda okazała 

się świetną zabawą dla dorosłych i dzieci. 

Poprzez stosowanie tej metody 

oddziałujemy na dzieci jednocześnie  

w wielu obszarach rozwojowych dziecka, 

a także początkujemy naukę gry na pianinie.  

Jako kadra pedagogiczna, zyskałyśmy  

nowe inspiracje, które są wykorzystywane 

do pracy z naszymi podopiecznymi. 

Udostepnienie dzieciom pianina w 

swobodnych zabawach, wnosi wiele 

radości, nauki odczytywania dźwięków 

melodii i umiejętności pracy  

w zespole. Wszystko dla rozwoju  

i uśmiechu dzieci ! 

Szkolenie 

 

 
Biedronki 

 
Delfinki 

 
Dzień Babci i Dziadka. 

W związku z sytuacją związaną  

z koronawirusem, w roku bieżącym  nie 

mogliśmy zaprosić do przedszkola 

ukochane babcie i dziadków. W tym roku 

przygotowane prezenty dzieci zabrały do 

domu, żeby móc je wręczyć swoim bliskim. 

Ale to nie koniec! Każda grupa 

przedszkolna opracowała krótki występ dla 

babć i dziadków, który został sfilmowany  

i udostępniony na stronie przedszkola:  



www.spmiedzylesie.przedszkolna.net   

W ten sposób dzieci podziękowały babciom 

i dziadkom za opiekę i za to, że są. Wszyscy 

bardzo się starali ! 

 

 
 

 
 

Bal karnawałowy w przedszkolu ! 

Dnia 05.02.2021 r. zaprosiliśmy wszystkie 

dzieci do zabawy karnawałowej.  

Do przedszkola przyszło wielu 

przebierańców, a były to Elzy, Księżniczki, 

Policjanci, Strażacy, Spiderman’y, Lord 

Vader, Czarownice, Wróżki, Rycerze, itd. 

Każde dziecko mogło w tym dniu 

przeobrazić się w ulubioną postać bajkową.  

Ze względu na wymogi sanitarne, każda 

grupa balowała w swojej sali. Liczne 

konkursy nagradzane słodyczami, pląsy  

i tańce,  wywołały wiele emocji i radosnych 

wrażeń. Nie zabrakło też owocowego  

i ciastkowego poczęstunku. Zabawa była 

naprawdę udana! 

 

Delfinki 

 
Sowy 

 
Wilczki 

 
Biedronki 

 
 

Żabki 

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


 
 

 

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

przypomina o zbliżających się terminach 

zapisu dziecka do przedszkola. 

Harmonogram rekrutacji można znaleźć  

na stronie www w zakładce „rekrutacja” 

oraz na tablicy ogłoszeń  

przedszkola. W terminie od 18.02.2021r.  do 

26.02.2021r. zbierane będą od rodziców 

dzieci uczęszczających do naszej placówki, 

deklaracje o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego. Rodzice, którzy nie złożą 

deklaracji w terminie, mogą utracić miejsce 

w przedszkolu.  

Od 1 marca wydawane będą wnioski dla 

nowych dzieci.  

Druki można będzie pobrać w przedszkolu 

lub na stronie  

www.spmiedzylesie.przedszkolna.net  

w wyżej wskazanych terminach. 

 

ZABAWY KARNAWAŁOWE W 

PRZEDSZKOLU W 

DOMASZKOWIE 

W tym roku w naszym przedszkolu zamiast 

balu przebierańców dla dzieci, 

zorganizowaliśmy tydzień zabaw 

karnawałowych w grupach. I tak w 

poszczególne dni dzieci samodzielnie 

przygotowały piękne maski karnawałowe, 

które prezentowały podczas parady. Były 

zabawy i tańce z balonami, tańce przy 

muzyce z płyt CD, liczne konkursy oraz 

zajęcia kulinarne, podczas których dzieci 

przygotowywały karnawałowe przysmaki, 

w tym min. „owocowe szaszłyki”. 

 

 

 

Dzieci z radością uczestniczyły w 

tych zajęciach i był to czas rozrywki, gdy na 

wszystkich twarzach malował się uśmiech. 

      

LICZYMY NA SZYBKĄ 

POPRAWĘ… 

14 lutego 2021 rozegrany został 

turniej  tenisa stołowego  II 

WTK  Juniorów. SUDETY 

MIĘDZYLESIE reprezentowały 

zawodniczki  Katarzyna Suława, która  

zajęła 15 miejsce, Oliwia Neter – 

17,  Milena Furtak -21 i  Martyna Filińska 

23.   W turnieju startowały 32 

zawodniczki z całego Dolnego Śląska. 

Wyniki międzylesianek nie są powodem do 

wielkiej radości i satysfakcji, chociaż  nie 

mieszczą  się wśród najgorszych. Porażka 

jest jednak porażką. Trener spodziewał 

się trochę lepszych gier ze strony swoich 

podopiecznych i – niestety, spotkał go 

zawód. Mamy jednak wielką nadzieję, 

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


jesteśmy nawet pewni, że następne turnieje 

będą dla SUDETÓW dużo lepsze tym 

bardziej,  iż wiadomo  że nasze zawodniczki  

stać na zdecydowanie  lepsze wyniki… 

ZEBRANIE 

SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZE OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ W 

DOMASZKOWIE 
 

W dniu 30 stycznia 2021 roku w Domu 

Kultury w Domaszkowie odbyło się 

zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

OSP.  Ze względów sanitarno-

epidemiologicznych, zebranie odbywało się 

w rygorze sanitarnym. Celem zebrania było 

podsumowanie roku 2020 oraz 

przeprowadzenie wybory nowych Władz 

OSP. Wśród tematów omawiane były 

działania ratowniczo-gaśnicze OSP 

Domaszków, których w poprzednim roku 

było łącznie 123. W podsumowaniu działań 

za okres kadencji, za najważniejsze 

osiągnięcie uznano pozyskanie nowego 

samochodu Iveco Eurocargo zakupionego 

w ramach projektu polsko-czeskiego, 

którego realizacji podjęła się Gmina 

Międzylesie w latach 2016-2018. W roku 

2020 OSP zakupiła znaczne ilości sprzętu 

m.in. umundurowanie bojowe, hełmy, buty 

strażackie, sprzęt łączności, sprzęt 

pomocniczy do działań podczas wypadków 

drogowych, kominiarki, linki ratownicze, 

ubrania koszarowe, rękawice specjalne, 

zbiornik brezentowy. Największym 

projektem realizowanym w 2020 roku przez 

OSP był program dofinansowania OSP 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska, z którego łącznie z dotacją 

Gminy, OSP pozyskała 28 500 zł. Z 

funduszu sołeckiego zakupiono dwa 

mundury specjalne o wartości 4 000 zł. 

Dzięki dotacji uzyskanej od Banku 

Spółdzielczego zakupiono nową sprężarkę, 

której zadaniem będzie utrzymywanie 

ciśnienia w układzie hamulcowy pojazdu 

Iveco.   

Wśród problemów omawiano również braki 

kadrowe i coraz mniejszą ilość chętnych do 

brania udziału w działaniach ratowniczych. 

Problemem również pomału staje się 

budynek remizy, w której coraz bardziej 

zaczyna brakować miejsca na obsługę i 

konserwacje sprzętu, miejsc do prania 

ubrań specjalnych oraz dezynfekcji sprzętu 

medycznego, a także miejsca do 

prowadzenia szkoleń. 

Podczas zebrania przeprowadzono nowe 

wybory do zarządu OSP Domaszków, 

którego skład przedstawia się następująco: 

Prezes - Artur Mendel,  

Wiceprezes - Naczelnik Damian 

Piatkowski,  

Wiceprezes Mariusz Mendel,  

Skarbnik Piotr Kołodziejczyk,  

Sekretarz Krzysztof Niciński.  

 

 

 

 

 

 

 

tel:2016-2018
http://m.in/


ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU 

STYPENDIALNEGO 

HORYZONTY I UCZ SIĘ W 

WYBRANYM LICEUM LUB 

TECHNIKUM W POLSCE! 
 

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, 

chcesz się dalej rozwijać i poznać 

przyjaciół na całe życie – zgłoś się do 

Programu Stypendialnego Horyzonty! To 

szansa na naukę w najciekawszych liceach 

i technikach w Polsce. Stypendium 

przyznawane jest na cały okres nauki w 

szkole średniej.  

 Pokrywamy pełne koszty 

zamieszkania w bursie, wyżywienia i 

biletów komunikacji miejskiej oraz 

częściowo szkolnych wycieczek.   

 Organizujemy i finansujemy 

wakacje i ferie, podczas których uczymy 

się żeglować, pływać na desce, jeździć na 

nartach czy snowboardzie.  

 Wiemy, że znajomość języków 

obcych jest ważna, dlatego finansujemy 

naukę w szkole językowej i egzaminy na 

certyfikaty.  

 Podchodzimy do stypendystów 

indywidualnie i wspieramy ich w 

rozwijaniu zainteresowań i pasji. 

 Pomagamy otworzyć się na świat i 

jego różnorodność, angażujemy w projekty 

społeczne i obywatelskie 

 Nad stypendystami czuwa zespół 

Fundacji EFC oraz wykwalifikowani 

koordynatorzy pracujący w miastach, w 

których uczy się młodzież. W trudnych 

sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, 

mogą też liczyć na wsparcie naszych 

psychologów.  

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół 

podstawowych, którzy mieszkają w 

miejscowościach do 30 tysięcy 

mieszkańców, a miesięczny dochód w 

rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto 

na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium 

udziału w Programie, jednak wyniki w 

nauce powinny wskazywać na możliwość 

dostania się do jednego z 19 liceów lub 

techników, z którymi współpracuje 

Fundacja EFC. 

Rekrutacja startuje 15 lutego i trwa do 

31 marca 2021! Więcej informacji 

znajduje się na stronie internetowej 

Fundacji EFC: www.efc.edu.pl i na 

Facebooku: @fundacjaEFC. 

Zapraszamy! Twój wybór, Twoja szansa! 

Fundacja EFC od 11 lat wspiera dzieci, 

młodzież i nauczycieli w równym dostępie 

do rzetelnej i jakościowej edukacji. 

Wzmacnia szkoły w tworzeniu 

przyjaznego środowiska do 

wszechstronnego rozwoju. Promuje 

postawy zaangażowania społecznego i 

filantropii. To jedna z największych 

fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona 

przez polskiego biznesmena  i filantropa – 

Andrzeja Czerneckiego, obecnie 

zarządzana jest przez jego synów – Igora i 

Andrzeja Czerneckich.   

Fundacja Rodziny Staraków 

zainaugurowała swoją działalność w 2008 

roku, jej fundatorem jest Jerzy Starak. 

Misją Fundacji jest wspieranie i 

promowanie młodych, zdolnych ludzi, 

tworzenie dla nich optymalnych warunków 

rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i 

pomysłów na życie.  

Do tej pory Program Stypendialny 

Horyzonty wsparł edukację blisko 800 

uczniów. Obecnie 200 stypendystów 

uczy się w 19 szkołach średnich w całej 

Polsce. 

 

 

 

http://www.efc.edu.pl/


STAN WYJĄDKOWY  

W RZEPUBLICE CZECH 

 

Z powodu pogarszającej się sytuacji 

epidemiologicznej od 5.02 w Czechach 

ponownie zaczął obowiązywać stan 

wyjątkowy. Od 18.12 przywrócone zostało 

ograniczenie swobodnego przemieszczania 

się,  od 05.02 obowiązują nowe zasady 

wjazdu/wyjazdu na/z terytorium Czech. 

Podróżni z Polski (kraju czerwonego tj. 

sklasyfikowanego jako o wysokim ryzyku 

zakażenia COVID-19) mogą wjechać na 

terytorium Czech wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach (tj. do pracy, 

na leczenie, z powodów rodzinnych), o ile 

posiadają negatywny wynik testu na 

koronawirusa. Dla tych osób, przyjazd do 

Czech na okres powyżej 12 godzin 

wymaga: wypełnienia elektronicznego 

formularza lokalizacyjnego 

(https://plf.uzis.cz/) i okazania 

negatywnego testu PCR wykonanego nie 

później niż do 72h przed wjazdem lub 

antygenowego wykonanego nie później niż 

do 24h przed wjazdem, a następnie 

poddania się kwarantannie i powtórzenia 

testu w Czechach do 5 dni od wjazdu 

Wyjazdy w celach turystycznych nie są 

możliwe. 

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z 

obowiązku wypełnienia formularza 

lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 

zostali objęci m. in.: 

- pracownicy transportu 

międzynarodowego, 

- obywatele UE i cudzoziemcy posiadający 

zezwolenie na pobyt stały lub 

długoterminowy na terenie UE, którzy w 

ciągu 12 godz. przejeżdżają przez Czechy 

tranzytem, 

- podróżujący do Czech na okres 

nieprzekraczający 12 godz. z pilnych 

powodów zdrowotnych, rodzinnych, 

biznesowych lub zawodowych (przy 

okazaniu dokumentu potwierdzającego 

cel przyjazdu), 

- pracownicy transgraniczni 

- uczniowie i studenci, którzy w celu 

wykonywania pracy lub nauki regularnie 

przekraczają przynajmniej raz w tygodniu 

granicę z państwem sąsiadującym; 

Zasady zachowania w przestrzeni 

publicznej i restrykcje sanitarne na 

terytorium Czech aktualizuje Ministerstwo 

Zdrowia RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/ 

Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 820 680 

(w. 3) 

Pn - Cz: 8:00 - 16:00, Pt: 8:00 - 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plf.uzis.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/


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 

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 

17.02.2021 zmarł  

Mieczysław Augustowski 

W tych trudnych chwilach słowa wsparcia 

oraz wyrazy głębokiego współczucia i 

szczere kondolencje rodzinie składa zespół 

„Międzylesie” 

W daleką podróż zabrał cię Bóg… 

Odszedłeś cicho - bez słów pożegnania. 

Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem  

smucić... 

Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, 

że masz niebawem z dobrą wieścią 

wrócić… 

W sercach mamy smutek – a w oczach łzy, 

lecz w naszej pamięci zawsze pozostaniesz 

Ty….. 

 

  



 



DANE DEMOGRAFICZNE GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2020 ROK  

Lista dzieci urodzonych w 2020 roku 

IMIONA 

CHŁOPCÓW 

LICZBA - 32 IMIONA 

DZIEWCZĄT 

LICZBA  - 27 

ADAM  2 ALICJA  1 

ANTONI 2 AMELIA 2 

BARTŁOMIEJ 1 ANTONINA  1 

BARTOSZ 1 ELŻBIETA 1 

FILIP 3 HANNA 1 

HENRYK 1 IGA 1 

KACPER 2 IZABELA 1 

KAJETAN 1 JAGODA 1 

LEON 1 JULIA 2 

MARCEL  1 LAURA 1 

MATEUSZ 1 LENA 1 

MIKOŁAJ  4 LIDIA 1 

MIŁOSZ 1 LIWIA 1 

NIKODEM 1 MAGDALENA 1 

OLIWER 1 MAJA 4 

PAWEŁ 1 MALWINA 2 

SAMBOR 1 MARIA 1 

SZYMON 1 MARIANNA 1 

TYMON 2 MARTA 1 

TYMOTEUSZ 1 OLIWIA 1 

WITOLD 1 ZUZANNA 1 

WOJCIECH 2   

    

 

Suma liczby urodzeń -  59        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


