
 

 

 



ROZMOWA Z ANNĄ KRONENBERGER 

KIEROWNICZKĄ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W MIĘDZYLESIU 

Jak wiemy od dnia 13 kwietnia 2015r. siedziba ośrodka została przeniesiona do budynku 

dworca PKP w Międzylesiu, czym pokierowana była ta decyzja ?  

     

Siedziba ośrodka wcześniej mieściła się w zabytkowym „Domku Tkaczy” w Międzylesiu. 

Pomieszczenia tam były niskie, ciemne i nie dawały możliwości podjęcia niektórych działań w 

celu usprawnienia pracy ośrodka. Aby poprawić warunki pracy pracowników, a także 

możliwości obsługi klientów – dzięki pomocy burmistrza i po długich negocjacjach z 

zarządem budynków kolejowych – udało nam się podpisać umowę na wynajem pomieszczeń w 

budynku dworca PKP. Wynegocjowane przez burmistrza warunki wynajmu są na tyle 

korzystne, że koszty utrzymania ośrodka pozostaną na dotychczasowym poziomie. 

  

Co zmieni się w pracy ośrodka w związku z powyższymi zmianami ? 

Największą zmianą dla mieszkańców jest sama zmiana usytuowania ośrodka, ale dla nas 

najistotniejszą zmianą jest przeniesienie wypłaty świadczeń pieniężnych z Urzędu Pocztowego 

w Międzylesiu do kasy ośrodka, ponieważ pomieszczenia tu są dostosowane do obsługi 

kasowej. I w tym miejscu chciałabym wszystkim korzystającym z pomocy finansowej ośrodka 

przypomnieć, że od miesiąca kwietnia świadczenia będą wypłacane w nowej siedzibie ośrodka 

w dniach 16-17 oraz 21-22 dnia miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.30. Jednocześnie 

pragnę poinformować, że zmianie ulega również numeru telefonu na 74 814 87 64. 

 

Zmiana siedziby wiąże się z koniecznością zaangażowania pewnych sił fizycznych, jak 

pani sobie z tym poradziła wiedząc, że w ośrodku nie ma zatrudnionych mężczyzn ? 

Moja załoga – same kobiety – wykazały się nie lada siłą. A tak poważnie jesteśmy bardzo 

wdzięczne osobom, które nam pomagały przy przeprowadzce. Pomieszczenia malowały nam i 

sprzątały osoby korzystające z pomocy społecznej w ramach wolontariatu. Meble i sprzęty 

pomagały nieodpłatnie przewozić osoby prywatne a w noszeniu pomagali również 

korzystający z pomocy oraz pracownicy skierowani do prac interwencyjnych do UMiG oraz 

ZGKiM. Tu dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i współpracę pomiędzy instytucjami. 

 

Jak na dzień dzisiejszy wygląda liczba osób korzystających z pomocy, czy zauważa się 

tendencję wzrostową czy malejącą ? 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w stosunku do lat ubiegłych 

spada. Jest to uwarunkowane tym, że wiele osób podjęło pracę zarobkową w przygranicznych 

miejscowościach w Czechach, ale i w ramach prac społecznie użytecznych czy prac 

interwencyjnych organizowanych przez UMiG w Międzylesiu i ZGKiM w Międzylesiu. Mamy 

też nadzieję, że kilkadziesiąt osób z terenu naszej gminy znajdzie zatrudnienie w 

nowobudowanym zakładzie w Międzylesiu. Cieszy nas fakt, że osoby do tej pory korzystające 

z systemu pomocy społecznej „uwalniają się” od niej, ponieważ ośrodek nie ma na celu 

stałego utrzymywania rodzin w ich trudnej sytuacji. Nie jesteśmy też w stanie zaspokoić 



wszystkich potrzeb finansowych zgłaszających się osób, ponieważ obowiązują nas przepisy 

wielu ustaw oraz kryterium dochodowe, które ogranicza możliwości udzielania pomocy. 

Ośrodek ma jedynie wspomagać osoby czy rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. 

 

Jak w roku bieżącym wygląda pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania OPS i 

jakie działania są planowane ? 

W roku bieżącym nie będziemy realizować z pewnością projektu systemowego 

współfinansowanego z Unii Europejskiej, który był w roku ubiegłym, ponieważ na ten rok nie 

są one przewidziane, być może ruszy nabór wniosków pod koniec roku, a wówczas złożymy 

wniosek o dofinansowanie.  

Obecnie złożyliśmy do Wojewody Dolnośląskiego wniosek dotyczący zapotrzebowania na 

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Gmina 

od stycznia tego roku ma obowiązek zatrudniać asystenta rodziny i obecnie mamy już 

zatrudnionego asystenta rodziny, na razie na pół etatu. Pracuje on  z pięcioma rodzinami, co 

do których pracownicy socjalni wystąpili o przydzielenie asystenta. Jeśli uda nam się 

pozyskać dofinansowanie wówczas obejmiemy tą formą pomocy większą liczbę rodzin.                             

Został złożony również wniosek  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”, przy czym jest to projekt konkursowy i trzeba spełnić szereg wymogów, 

aby pozyskać środki.                  

Oczywiście w grudniu planujemy kolejną „Paczkę dla najmłodszych” oraz „Wigilię dla 

samotnych” we współpracy z kilkoma instytucjami działającymi na terenie gminy. 

 

Na koniec może kilka słów od siebie… 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc przy przeniesieniu siedziby ośrodka. Mam też 

nadzieję, że dzięki zmianie wizerunku biur ośrodka zmieni się również postrzeganie przez 

mieszkańców samych pracowników ośrodka, że nie jesteśmy po to, aby szkodzić, ale pomagać.  

   Dziękuje  

 

W dniu 18.04.2015r. zmarła Pani Irena Zielińska, wieloletni pracownik oświaty - nauczyciel, 

dyrektor oraz inspektor w gminie Międzylesie. Pogrzeb odbędzie się 23.04.2015r. o godz. 12.00  

w Dolicach koło Stargardu Strzecińskiego. Wyraz głębokiego współczucia dla najbliższych składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak i dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu 

Ryszard Bodnar 

 

 

 

 

 

                                                                

W dniu 18.04.2015r. zmarła Pani Irena Zielińska, wieloletni pracownik oświaty - 

nauczyciel, dyrektor oraz inspektor w gminie Międzylesie. 

Uhonorowana Medalem 

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE” 

Pogrzeb odbędzie się 23.04.2015r. o godz. 12.00 

w Dolicach koło Stargardu Szczecińskiego. Wyrazy głębokiego współczucia dla 

najbliższych składają Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak  

i dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu Ryszard Bodnar 

 



„BYĆ KOBIETĄ, BYĆ 

KOBIETĄ”  

 

            Pod takim hasłem odbyło się w 

dniu 06.03.2015 r. spotkanie w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie 

dla kobiet. Na spotkanie przybyły panie w 

różnym przedziale wiekowym z 

Domaszkowa i okolic. Spotkanie 

przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. 

Przygotowane były gry, zabawy, karaoke 

oraz obfity poczęstunek. Wszystkie panie 

były bardzo zadowolone ze spotkania, z 

otrzymanych prezentów, oraz wdzięczne 

za zorganizowanie im spotkania.  

SPOTKANIE PLENARNE 

PSORW W GOGOLINIE 

 

W dniach 18-19 marca 2015r., w 

Gogolinie ( powiat krapkowicki), odbyło 

się spotkanie plenarne członków Polskiej 

Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Głównym 

tematem spotkania Sieci była „Polityka 

senioralna w małych i średnich 

gminach”.  Wybrano również nowe 

władze na kolejne dwa lata: 

 Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina 

– Przewodniczący Prezydium 

PSOiRW; 

 Anna Grygierek - Burmistrz Gminy 

Strumień; 

 Zbigniew Walczak – Wójt Gminy 

Gniewino; 

 Marek Chmielewski – Wójt Gminy 

Dzierżoniów; 

 Sławomir Kopacz – Wójt Gminy 

Bieliny 

W spotkaniu uczestniczyło 25 

burmistrzów, wójtów, przedstawicieli 

samorządów należących do Sieci oraz 

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, 

pełniący funkcję  Wiceprezesa 

Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi 

ARGE. Gminę Międzylesie reprezentował 

burmistrz Tomasz Korczak oraz gminny 

koordynator odnowy wsi Wiesława 

Szyrszeń. Podczas dwudniowego spotkania 

koncentrowano się wokół trzech 

zasadniczych bloków tematycznych: 

funkcjonowanie PSORW i wybory 

prezydium, tworzenie „Sieci 

Najciekawszych Wsi w Polsce” oraz 

polityka senioralna. Podsumowano 

działalność w minionej kadencji i przyjęto 

plan działania na 2015 r. 

 

Utworzenie „Sieci Najciekawszych Wsi 

w Polsce” to jedno z priorytetowych zadań 



zainicjowanych przez PSORW. Wskazano  

potrzebę wykreowania produktu, jakim jest 

właśnie sieć atrakcyjnych turystycznie wsi, 

o wysokich walorach kulturowych i 

odpowiednią bazą. PSORW „wypracował” 

listę dwustu sołectw, które mogły ubiegać 

się o włączenie do SNW, z których po 

wstępnej ocenie eksperckiej dokonanej 

przez Operatora Sieci, na zlecenie Fundacji 

Programów Pomocy dla Rolnictwa, 

wyłoniono pięćdziesiąt. Kolejny etap 

weryfikacji zostanie zakończony do 

czerwca br. Planuje się, że w 2017 r.  

produkt,  jakim jest „Sieć Najciekawszych 

Wsi w Polsce ”,  pojawi się na rynku 

turystycznym. 

Burmistrz Gogolina i Wójt gminy 

Dzierżoniów, przedstawili szeroką 

prezentację w zakresie prowadzonej 

polityki senioralnej w zarządzanych przez 

siebie gminach. Zaakcentowali 

konieczność działań prosenioralnych, 

opartych na więzi międzypokoleniowej. Po 

zakończeniu prezentacji, samorządowcy 

dyskutowali o praktykach wspierania 

działań na rzecz seniorów. Motywem 

przewodnim tej dyskusji było stwierdzenie 

iż „…nie zawsze są potrzebne pieniądze, 

wystarczy dobry pomysł”. 

 

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 
 

W dniu 31 marca 2015 r.  odbyła się VI sesja 

Rady Miejskiej Międzylesia.  

W proponowanym porządku obrad znalazło się  

podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

2/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 

387 o pow.  0,16 ha, obręb Boboszów 

3/ określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania i zwrotu  celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie 

Przebieg sesji oraz protokół końcowy 

znaleźć można na stronie internetowej 

gminy : www.miedzylesie.pl – zakładka 

Rada Miejska  

 

RADA MŁODZIEŻY W UMIG 
 

 
 

W dniu 16 kwietnia w siedzibie UMiG 

odbyło się spotkanie przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego z gimnazjum w 

Międzylesiu, oraz gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie z burmistrzem Tomaszem 

Korczakiem oraz z-cą przewodniczącego 

Rady Miejskiej panią Janiną Mokry. 

Celem uczestników spotkania  było 

ustalenie terminarzu  wyborów do rady 

młodzieży.  Opracowano ramowy plan 

kalendarza wyborczego oraz ustalono na 

jakich zasadach powołane będą komisje 

wyborcze. Zgodnie z zarządzeniem  

burmistrza   ustalono że wybory odbędą się 

w dniu  8 czerwca 2015 r. a od 8 maja 

rozpocznie się realizacja kalendarza 

wyborczego. Szczególne podziękowania 

dla opiekunów młodzieży : pań   Ireny 

Trytek i Gabrieli Neter, oraz pana 

Sebastiana Kopcia 

 

 
 

http://www.miedzylesie.pl/


 

 

PRACE PRZY DRODZE NR 33 

 

 
 

W marcu odbyło się spotkanie  

burmistrza z panią Anetą Hawryszuk 

Dobis z GDDKIA oddział Kłodzko i 

panem Maciejem Kędzierskim z  

kierownictwa odcinka Międzylesie – 

Bystrzyca Kł. Celem spotkania było  

usprawnienie przejazdu i bezpieczeństwo 

przez miasto Międzylesie. Postanowiono 

przebudować  chodniki na ul. Wojska 

Polskiego oraz ul. Waryńskiego poprawić 

stan chodników na rynku w Międzylesiu, 

poprawić nierówności kostki na jezdni, 

poprawić spoiny w kostce i lepiej 

oznakować istniejące przejścia dla 

pieszych. Ustalenia mają być realizowane 

od kwietnia do czerwca br.  

 

XVIII SPOTKANIA TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH W 

SZCZYTNEJ 

 

Kto by powiedział, że już 

osiemnaście lat, sołectwa z naszej 

międzyleskiej gminy uczestniczą w 

Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych. I tak 

było i w tym roku. Gościnności swej 

udzieliła gmina Szczytna. Bardzo licznie 

zaakcentowaliśmy naszą obecność, bo aż 

15 stołów ( na 75)  z sołectw: Boboszów, 

Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, 

Goworów, Lesica, Międzylesie, Nowa 

Wieś, Nagodzice, Pisary, Potoczek, 

Różanka, Roztoki,  Szklarnia, Smreczyna. 

Jak zwykle wszystkie wyjątkowe, 

niepowtarzalne, kultywujące naszą polską 

tradycję. Zarówno uczestnicy, jak i 

odwiedzający znaleźli na nich jakiś nowy 

akcent dla siebie. Może na stołach w 

naszych domach zagości coś nowego? 

  Stołów wiele, ale nieliczne 

zauważone i nagrodzone. Tak więc, 

parlamentarzyści Monika Wielichowska i 

Stanisław Jurcewicz ufundowali nagrodę 

dla stołu ze Szklarni i Lesicy, natomiast 

stół ze Smreczyny otrzymał nagrodę od 

Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Przypominamy, że stół ze Szklarni i 

Lesicy wylosowała 6 - letnia Martynka 

Fiejdasz, wnuczka sołtysa z Lesicy 

Andrzeja Wolniaczyka, która od 

niemowlęctwa, przywożona na początku w 

wiklinowym koszyku, corocznie bierze 

udział w spotkaniach. 

 W konkursie Na najładniejszą pisankę 

wielkanocną I-sze miejsce zdobyła Pani 

Krystyna Dragan z Długopole Górnego, 

a wyróżnienie 10-letni Michał Jóźwiak z 

Domaszkowa. 

 Na Spotkaniach nie brakuje nigdy 

zespołów ludowych, śpiewaczych, które 

umilają wspólnie spędzany czas. Jednym z 

wielu występujących był nasz rodzimy 

zespół „Międzylesianie” z Międzylesia, 

który w repertuarze swoim miał pieśni 

zapewne znane wszystkim. Stąd też można 



było zaobserwować „nucenie pod nosem” 

słuchających. 

 Wszystkim, którzy zaangażowali się w 

przygotowanie Spotkań, podzielili się 

pomysłami, czasem własnym, swoją 

serdecznością i uśmiechem - bardzo 

serdecznie dziękujemy. 

Gratulujemy pięknych stołów, a nade 

wszystko – nagrodzonym. 

 

SPOTKANIE GRUP ODNOWY 

WSI  

 GMINY MIĘDZYLESIE  

Z MODERATOREM 

 
27 marca 2015 r. w Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie, odbyło się 

bardzo merytoryczne szkolenie 

funkcjonujących na terenie naszej gminy 

Grup Odnowi Wsi, z udziałem moderatora 

- Pani Edyty Mulki-Gonery, w zakresie 

aktualizacji strategii rozwoju miejscowości 

wsi Długopole Górne, Dolnik, Goworów, 

Potoczek, Smreczyna, Roztoki, Różanka, 

Jaworek, Nowa Wieś, zgodnie z metodyką 

i materiałami zaakceptowanymi przez 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego.   

 Opracowane strategie, w zakresie 

działań krótko i długoterminowych, wsie 

otrzymają do 14 kwietnia 2015 r., a 

posłużą do realizacji przyjętych przez 

sołectwo celów. Miło nam 

zakomunikować, że do obecnego grona 

dołączyła wieś Domaszków, która na 

podstawie podjętej w marcu br. uchwały, 

przystąpiła do Programu Odnowy 

Dolnośląskiej Wsi.  Nie ukrywamy, że 

kolejne dwie wsie noszą się z podobną 

decyzją, co tylko cieszy. 

 

 

 

GRATULACJE… 

 

Pani Zofia Sornat dyrektor Domu Dziecka 

w Domaszkowie odebrała 24 marca2015 r. 

Złoty  Medal za Długoletnia Służbę. 

Składamy gratulacje cieszymy się z tak 

wielkiego wyróżnienia  i uznania dorobku 

zawodowego.  

 

    Życzymy długich  lat w zdrowiu i dalszej 

owocnej pracy.        

KONKURS "PODWÓRKO 

NIVEA" 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu 

informuje, że mieszkańcy naszej Gminy 



biorą udział w  konkursie, 

opublikowanym przez „Podwórko 

NIVEA”. Celem konkursu jest wyłonienie 

czterdziestu zwycięskich miejscowości z 

pośród lokalizacji zgłoszonych przez 

gminy na budowę placów zabaw. 

Zgłoszona została 1 lokalizacja 

w Międzylesiu, pole biwakowe. 
Konkursowa rywalizacja polega na 

aktywnym głosowaniu na zgłoszoną 

lokalizację za pośrednictwem aplikacji na 

stronie www.nivea.pl/podworko. 

Weź udział w głosowaniu! Już od dnia 1 

kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. 

do godz. 23 : 59 : 59 odbędzie się 

pierwsza tura głosowania internautów za 

pośrednictwem 

strony www.nivea.pl/podworko mająca na 

celu wyłonienie dwudziestu zwycięskich 

miejscowości spośród lokalizacji 

biorących udział w konkursie. 

Od dnia 1 maja 2015 r. do 31 maja 2015 

r. do godz. 23 : 59 : 59 odbędzie się druga 

tura głosowania internautów za 

pośrednictwem strony 

www.nivea.pl/podworko mająca na celu 

wyłonienie kolejnych dwudziestu 

zwycięskich miejscowości  spośród 

lokalizacji biorących udział w konkursie. 

Codziennie każdy mieszkaniec ma 

możliwość oddania jednego głosu na swoją 

lokalizację, a im więcej głosów tym 

większa szansa na wygraną i wspólną 

zabawę. 

Wygrana w konkursie zależy przede 

wszystkim od wspólnego zaangażowania 

i aktywnego głosowania przez lokalną 

społeczność. 

OBCHODY 3-MAJOWE 

Msza św. w intencji ojczyzny w kościele 

pw. Bożego Ciała w Międzylesiu,  godz. 

12.00, po mszy przemarsz z Orkiestrą Dętą 

OSP pod pomnik Sybiraków, złożenie 

kwiatów. O godzinie 13.30 koncert chóru 

Canzona z  Olesznej w MGOK 

Międzylesie. 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

„TRANSGRANICZNE 

SPOTKANIA Z KULTURĄ” 

 
 

Zakończenie projektu 

„Transgraniczne spotkania z kulturą”. 
Mikroprojekt współfinansowany  ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007-2013 „Przekraczamy granice”. 

W trakcie „Osobliwości Wielkanocnych” 

w Zespole Szkół w Międzylesiu, MGOK 

wystawił stoisko wielkanocne z pracami 

uczestników warsztatów, kulinarnych i 

artystycznych. Można było podziwiać 

pięknie udekorowane pierniczki, baby i 

mazurki wielkanocne, stroiki świąteczne 

oraz dzieła dekoracyjne wykonane z  

warzyw i owoców. Wręczono  nagrody w 

konkursie plastycznym na „Witraż 

wiosenny lub wielkanocny”. Wszyscy 

uczestnicy „Osobliwości wielkanocnych”  

mogli degustować przepyszny żurek. 

W niedzielę 29.03 o godz. 10.00 odbyły się 

zawody Nordic Waking na trasie 4km przy 

stadionie w dwóch kategoriach wiekowych 

- do 50 lat i 50 +. Mimo niesprzyjającej 

aury zawodnicy dopisali a zwycięzcy 

otrzymali sportowe nagrody. 

W niedzielne popołudnie wszyscy 

uczestnicy projektu spotkali się w sali 

MGOK na imprezie wieńczącej projekt. 

Podczas tego spotkania zaprezentował się 

„Międzypokoleniowy Świat Teatru” z 

przedstawieniem bajki „O kapryśnej 

królewnie” Wiery Badalskiej. Spektakl 

wzbudził w zgromadzonej publiczności 

aplauz. Olbrzymie gratulacje dla grupy 

teatralnej pod czujnym okiem reżyserki 

Izabeli Juraszek. Następnie na scenie 

http://www.nivea.pl/podworko
http://www.nivea.pl/podworko


zobaczyliśmy dwie  grupy taneczne. Jako 

pierwsza wystąpiła grupa maluchów z 

radosnych tańcach Zumby. Grupę taneczną 

maluchów przygotowała pani Justyna 

Kozłowska. Druga grupa taneczna pod 

wodzą Beaty Tokarskiej przygotowała i 

zaprezentowała się w tańcach 

towarzyskich - samba i cz-cza. Panie w 

cudnych kreacjach zatańczyły wspaniale i 

przepięknie się prezentowały. Zachwycona 

publiczność  brawami prosiła o bis. 

Podczas imprezy można było 

obejrzeć wystawę fotograficzną z 

przebiegu projektu oraz podziwiać prace 

wykonane podczas warsztatów - 

wykonywania biżuterii i decupage i  

oczywiście prace wielkanocne - stroiki, 

baby, pierniczki i mazurki. 

Słodkości przygotowane podczas 

warsztatów uczestnicy imprezy mogli 

degustować. Na zakończenie wszyscy 

uczestnicy projektu biorący udział w 

warsztatach otrzymali podziękowania i 

upominki. Dziękujemy serdecznie raz 

jeszcze wszystkim tym którzy czynnie 

brali udział w  projekcie „Transgraniczne 

spotkania z kulturą”. Dziękujemy 

uczestnikom warsztatów za wspaniałe 

prace, zaangażowanie i miła atmosferę. 

 

Św. Jan Paweł II 

 

W dniu 2 kwietnia 2015 wszyscy w 

swoich sercach i kościołach wspominali  

10. rocznicę odejścia do domu Pana 

naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. 

To już 10 lat od kiedy pozostało nam 

wspominać jego wielki pontyfikat i 

realizować jego przesłania.  

 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), w każdy 

wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), 

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione, a także członków rodzin 

osób uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

13.04.2015 -04.05.2015 - 

18.05.2015  

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 



IX GMINNE ZDERZENIA 

TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH 

 „OSOBLIWOŚCI 

WIELKANOCNE” 

 

 

27 marca 2015 r. w Zespole Szkół 

w Międzylesiu odbyły się kolejne, IX 

Gminne Zderzenia Tradycji 

Świątecznych „Osobliwości 

Wielkanocne”. 

O godzinie 14.00 uroczyście otworzyli 

wystawę: ksiądz dziekan Jan Tracz oraz 

dyrektor szkoły Ryszard Bodnar. 

Licznie przybyli goście podziwiali 

rozmaite wyroby rękodzielnicze: pisanki, 

kraszanki, stroiki wielkanocne, oraz 

„cuda” twórców rękodzieła, związane z 

symboliką i tradycją Świąt 

Wielkanocnych. Można też było podziwiać 

prace dzieci i młodzieży ze szkół naszej 

gminy oraz sąsiednich: z Bystrzycy 

Kłodzkiej,  a także z  Kralik (Republika 

Czeska). 

Łącznie zgłosiło się 20. wystawców: 

1. MGOK w Międzylesiu  

2. Rada Sołecka Boboszów 

3. Rada Sołecka Lesica 

4. Rada Sołecka Goworów   

5. Rada Sołecka Pisary 

6. Rada Sołecka Nagodzicie  

7. Rada Sołecka Nowa Wieś 

8. Rada Sołecka Domaszków 

9. Rada Sołecka Potoczek  

10. Rada Sołecka Szklarnia 

11. Rada Sołecka Międzylesie  

12. Koło Gospodyń Wiejskich  

w Dolniku 

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Domaszkowie  

14. Samorządowe Przedszkole  

w Międzylesiu 

15. Szkoła Podstawowa nr 1  

w Bystrzycy Kłodzkiej 

16. Zespół Szkół w Kralikach  

17. Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

18. Zespół Szkół w Międzylesiu 

19. Dom Dziecka w Domaszkowie  

oraz indywidualni wystawcy:  

20. Pani Krystyna Kusiak z Nowej 

Rudy - rękodzieło  

Ponadto Zespół Szkół w Międzylesiu 

wystawił: 

Kiermasz książki, pod opieką:. M. 

Wikiery i M. Kulbaki 

Wystawa „Bab Wielkanocnych”, 

pod opieką: B. Hendrysiak, M. 

Dudkiewicz i M. Szewczyk 

Kiermasz roślin doniczkowych – 

„Wiosenne sadzonki” pod opieką B. 

Lewandowskiej i J. Karwowskiej 

Kiermasz ozdób wielkanocnych 

pod opieką pań: Joanny Gądek, 

Beaty Tokarskiej i Katarzyny 

Bardzińskiej – Neter 

Niektórzy z wystawców brali udział w 

konkursach:  

 na „Palmę wielkanocną” do którego 

zgłosiło się 10-ciu wystawców. A oto Ci, 

którzy konkurs wygrali : 



 I miejsce: Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu 

 II miejsce: Zespół Szkół w Międzylesiu                     

III miejsce:  Rada Sołecka Szklarnia 

wyróżnienie: Rada Sołecka Boboszów 

na „Osobliwość wielkanocną” do którego 

zgłosiło się 16-tu wystawców. Zwyciężyli : 

I miejsce: Rada Sołecka Nowa Wieś 

II miejsce:  Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Domaszkowie 

III miejsce: Rada Sołecka w Boboszowie  

wyróżnienia: Rada Sołecka Domaszków, 

MGOK w Międzylesiu i Rada Sołecka 

Potoczek. 

Wręczono również nagrodę specjalną dla 

Rady Sołeckiej w Pisarach za stół 

wielkanocny. 

Ponadto każdy z wystawców otrzymał 

certyfikat uczestnictwa i drobny upominek. 

Miłym dodatkiem do każdej z nagród była 

sadzonka roślin ozdobnych, ufundowana 

przez nadleśniczego Mariana 

Rymarskiego. 

Wystawę uświetniły występy 

artystyczne. Młodzież z Międzylesia pod 

opieką Małgorzaty Dudkiewicz i Karoliny 

Lewandowskiej Czech, przedstawiła 

„Misterium Wielkanocne” wprowadzając 

wszystkich w atmosferę Wielkiego 

Tygodnia. Dzieci z międzyleskiego 

przedszkola pod kierunkiem Jolanty 

Lipińskiej oraz Magdaleny Skowron 

pięknie zatańczyły i zaśpiewały. Klasy I 

„a” i II „c” z Międzylesia również 

zaśpiewały piosenki i recytowały wiersze, 

a czuwały nad tym Iweta Leśniak i  

Lucyna Zielińska. 

 

 Atrakcją była też etiuda teatralna w 

wykonaniu dzieci z klasy II „c” Izabeli 

Juraszek. Podziwialiśmy również popisy 

taneczne gimnazjalistek z Domaszkowa 

pod kierunkiem Iwony Mądry i Renaty 

Sochy, oraz małe „Koty” z klasy drugiej 

Magdy Stykowskiej. Śpiewem zachwyciły 

nas: Natalia Kowalska, Roksana Zarówna, 

Patrycja Cymborska, Dominika Czarny, 

Weronika Worosz, Nikola Miluk, Diana 

Sługocka i Dagmara Oszczak. Wszyscy 

wykonawcy zostali przygotowani przez 

Iwetę Leśniak oraz Ryszarda Pasternaka. 

Dobry odbiór scenicznych 

występów możliwy był dzięki obsłudze 

nagłośnienia prowadzonej tradycyjnie 

przez Krzysztofa Pietrasa z MGOK w 

Międzylesiu.  

 

 

 



W konkursie na pracę plastyczną 

„Wielkanoc” przyznano następujące 

nagrody:  

W kategorii przedszkolaki: 

I miejsce Maja Cygan Międzylesie  

II miejsce Patrycja Puzio Międzylesie 

III miejsce Lena Czubala Międzylesie 

wyróżnienia: Zuzia Świesiulska 

Międzylesie i  Martyna Gajewska 

Międzylesie 

W kategorii klas I: 

I miejsce Dominika Makarska 

Międzylesie 

II miejsce Dominik Witek, kl. I „a” 

Międzylesie 

III miejsce ex aequo Milena Ziemianek 

Domaszków i Alicja Nowak Międzylesie 

wyróżnienie: Igor Służyły Bystrzyca 

Kłodzka, Mateusz Wróbel, Dawid Witek i 

Oliwia Kowalska z Międzylesia. 

W kategorii klas II: 

I miejsce Oliwia Zontek Domaszków 

II miejsce Julia Waśniowska Domaszków 

III miejsce ex aequo Milena Furtak kl. II 

„b” Międzylesie i Karolina Służały  

Bystrzyca Kłodzka 

wyróżnienia: Emilia Turkiewicz, kl. II 

„a” Międzylesie i Benedykt Patynko 

Bystrzyca Kłodzka 

W kategorii klas III: 

I miejsce Bartosz Bzowy Międzylesie 

II miejsce Joanna Leka Domaszków 

III miejsce Wojciech Wierzbicki 

Międzylesie 

W kategorii klas IV -VI 

I miejsce Natalia Gałusza Międzylesie  

II miejsce Przemysław Kulbaka 

Międzylesie 

III miejsce Weronika Lubczyńska 

Domaszków 

wyróżnienia: Justyna Smyk i Gabriela 

Serafinowicz z Domaszkowa 

 

Konkurs na „Kartkę wielkanocną”: 

W kategorii klas IV – VI: 

I miejsce Oliwia Neter Międzylesie 

II miejsce Marta Chodorowska 

Międzylesie 

III miejsce Katarzyna Bandyk  

Międzylesie 

wyróżnienie, Angelika Szwab 

Domaszków 

W kategorii klas I – III gimnazjum: 

I miejsce Patrycja Wróbel Międzylesie 

II miejsce Katarzyna Ryś Domaszków 

III miejsce ex aequo Maria Fąfara i  

Sandra Byczkowska z Międzylesia. 

Nagrodzono poza konkursem prace 

wykonane przez podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Przystań” w Bystrzycy Kł. Nagrody 

otrzymali: Elżbieta Skórska, Janina 

Gonciarz, Danuta Sołodowczuk, Brygida 

Bizoń, Julian Dołęga i Tymoteusz 

Szkwarek. 



 

 

Łącznie przyznano dzieciom i młodzieży 

ponad 40 dyplomów i  nagród 

rzeczowych.   

Organizatorzy dziękują wszystkim 

wystawcom, uczestnikom konkursów i 

występów artystycznych za chęć i 

zaangażowanie w organizację 

„Osobliwości Wielkanocnych” 

Zapraszamy za rok… 

 

 

 

 

  

W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM 

IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI 

 W DOMASZKOWIE 

 

 
 

20.03.2015 r. wszystkie dzieci z 

naszego przedszkola wzięły udział w 

uroczystym pochodzie z okazji Pierwszego 

Dnia Wiosny. Po długim marszu z 

piosenką na ustach dotarły nad rzekę. Tam 

wysłały Zimę do morza.  

 

 
 



W szkole podstawowej miały 

miejsce trzecie obchody DNIA BEZ 

WULGARYZMÓW.  Jak co roku, 

najważniejszym wydarzeniem obchodów 

był konkurs recytatorski, podczas którego 

uczniowie klas I –VI prezentowali 

wybrane przez siebie utwory polskich 

poetów. Wszyscy uczestnicy, a było ich aż 

32, pięknie recytowali wiersze, 

dostarczając publiczności niesamowitych 

wrażeń. Zwycięzcy oraz pozostali 

uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i 

pamiątkowe dyplomy. W tym roku nasz 

konkurs uświetniły dodatkowo: występ 

klasy VI, która zaśpiewała piosenkę 

„Under my umbrella” oraz klas Ia i Ib, 

które pod czujnym okiem pani Elżbiety 

Jadwisieńczak wykonały i nauczyły 

starszych kolegów śpiewać wiosenną 

piosenkę. Po konkursie recytatorskim 

odbyły się zawody sportowe. Uczniowie 

uczestniczyli w następujących 

konkurencjach: przenoszenie piłki na czas, 

skoki na skakance, rzuty do celu oraz tor 

przeszkód dostosowany do umiejętności i 

wieku. Następnie wszyscy wyszli na 

podwórko żeby obserwować zaćmienie 

słońca. Po wyczerpujących konkurencjach 

uczniowie zajadali przepyszne wiosenne 

kanapki. Najlepsi sportowcy otrzymali 

nagrody. To był wspaniały dzień! Wszyscy 

czuli się wyśmienicie.  

 

 
 

Gimnazjaliści spędzili ten 

wyjątkowy dzień inaczej niż zwykle. 

Rozpoczęli od I Szkolnego Konkursu 

Wiedzy o Europie, w którym rywalizowały 

trzyosobowe drużyny z każdej klasy. 

Zwyciężyła klasa III. Multimedialna forma 

sprawiła, że wszyscy uczniowie mogli 

dowiedzieć się czegoś nowego o naszym 

kontynencie. W drugim konkursie 

uczniowie mieli za zadanie stworzyć 

najzdrowszą i najpiękniejszą kanapkę. 

Utrudnieniem było losowanie składników, 

co było dodatkową atrakcją. Najlepiej 

zaprezentowała się drużyna z klasy II. 

Pierwszy Dzień Wiosny zakończony został 

wspólną grą w siatkówkę.  

 

POWITANIE WIOSNY 

 

20 marca uczniowie Zespołu Szkół 

w Międzylesiu powitali wiosnę licznymi 

atrakcjami. Zaczęli od zjawiska 

astronomicznego - podziwiania zaćmienia 

słońca. Następnie klasy 0-3 pożegnały 

zimę topiąc Marzannę. Natomiast 

uczniowie klas starszych wzięli udział w 

zabawach na sali gimnastycznej: wyborze 

elektrośmieciowej Pani Wiosny, klasowym 

konkursie plastycznym o wiośnie.   

Imprezę wspomogli strażacy OSP 

Międzylesie, którzy rozdali nagrody 

laureatom XVII edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i 



Młodzieży 2014/2015 „Bezpieczeństwo i 

rozwaga – tego od Ciebie każdy 

wymaga!” Nagrody przyznane zostały w 

trzech kategoriach wiekowych kl. I- III 

szkoły podstawowej, IV- VI SP oraz I-

III gimnazjum. Zwycięzcy konkursu na 

etapie gminnym z Zespołu Szkół w 

Międzylesiu to : Dominika Makarska, 

Jakub Wiśniewski, Adam Fiszer, 

Przemysław Kulbaka, Oliwia Neter, 

Roksana Zarówny oraz Patrycja 

Wróbel.     

 

Następnie strażacy przeprowadzili 

krótką prelekcję na temat zagrożeń 

wynikających z wypalania traw i 

składowania elektrośmieci w 

gospodarstwach domowych. Kolejnym 

elementem było wspólne przeprowadzenie 

konkursu „Bezpieczne elektrośmieci”, 

gdzie 3-osobowe zespoły z każdej klasy 

odpowiadały na pytania dotyczące zasad 

udzielania pomocy przy porażeniu prądem, 

przy zatruciu chemikaliami, przy 

oparzeniach termicznych i chemicznych, 

przy znalezieniu niebezpiecznego 

przedmiotu i zasad segregacji odpadów. 

Najlepsi okazali się uczniowie kl.6a – 

Dominika Czarny, Joanna Broszko, Filip 

Soboń.  

KONKURS  

O BEZPIECZEŃSTWIE 

10 kwietnia po raz 7. wzięliśmy 

udział w  konkursie „Uczę się bezpiecznie 

żyć”, który odbył się w Wałbrzychu. 

Uczniowie całego regionu wałbrzyskiego 

(około 20. zespołów w każdej kategorii) 

konkurowali ze sobą w wielu dziedzinach 

poprzez wykonywanie zadań praktycznych 

dotyczących udzielania pierwszej pomocy, 

bezpieczeństwa w życiu codziennym, w 

zakresie ekologii. W kategorii klas 1-3 

drużyna w składzie: Julia Warda, Zuzia 

Głąb, Filip Balcer przygotowana przez 

Teresę Śliczną, zdobyła  4. miejsce. 

Natomiast w kategorii kl. 4-6 : Roksana 

Michalak, Oliwia Majka, Łukasz Cyrulik 

pod kierunkiem Barbary Lewandowskiej, 

zostali laureatami 3. miejsca.  

 

Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy 

powodzenia w kolejnym etapie  !  

 

WIELKA LIGA 

CZYTELNIKÓW 

 Od grudnia 2014 r. do marca 2015 

r. 10. uczniów z klas IV-VI  z Zespołu 

Szkół w Międzylesiu brało  udział w etapie 

szkolnym ogólnopolskiego konkursu 



„Wielka Liga Czytelników. Rodzinne 

czytanie” organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 1 w Katowicach i 

Stowarzyszenie „Wielka Liga”. Uczniowie 

zdobywali punkty poprzez czytanie 15. 

spośród 45. proponowanych przez  

Organizatora książek i rozwiązywanie w 

domu przygotowanych do nich testów. 

Wskazana była wspólna praca dzieci wraz 

z rodzicami przy wypełnianiu formularzy. 

Uczniowie i rodzice wykazali się dużym 

zaangażowaniem czytelniczym. Do 

półfinału wojewódzkiego konkursu 

awansowały osoby, które uzyskały 

największą ilość punktów: Julia Andzińska 

z kl. VI b, Martyna Żędzianowska z kl. V a 

oraz Przemysław Kulbaka z kl. IV b. 

Uczniom i ich rodzicom gratulujemy! 

Koordynatorem na etapie szkolnym 

konkursu była Maria Wikiera. 

 

WIELKA LIGA 

CZYTELNIKÓW CD… 

 

 10 kwietnia 2015 r. w Bibliotece 

Publicznej M. i G. Międzylesie odbył się 

półfinał wojewódzki Ogólnopolskiego 

Konkursu "Wielka Liga Czytelników" kl. 

IV- VI  organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 1 w Katowicach i 

Stowarzyszenie "Wielka Liga". Głównym 

celem tego projektu było tworzenie mody 

na czytanie wśród rodzin. Półfinały zostały 

rozegrane jednocześnie we wszystkich 

województwach.  

 

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w 

składzie: Julia Andzińska kl. VI b, 

Martyna Żędzianowska kl. V a oraz 

Przemysław Kulbaka kl. IV b  pod 

opieką Marii Wikiery. W trakcie półfinału 

uczniowie pracowali w drużynie. Ich 

zadaniem było rozwiązanie 

przygotowanego przez organizatorów testu 

z książki  Stanisława Pagaczewskiego 

"Misja profesora Gąbki". Na rozwiązanie 

zadań uczestnicy konkursu mieli 60 min. 

Wśród 5. szkół woj. dolnośląskiego nasza 

drużyna zdobyła najwięcej punktów i 

zajęła pierwsze miejsce. Gratulujemy 

uczestnikom, a rodzicom dziękujemy za 

zaangażowanie i wsparcie w propagowaniu 

czytelnictwa. Konkursowi towarzyszyły 

warsztaty plastyczne dla półfinalistów i ich 

rodziców dotyczące treści książki. 

Zorganizowała i przeprowadziła je Monika 

Kulbaka. 

UMIEM PŁYWAĆ 

 

 

 



Od 30 marca 2015 piętnastu 

uczniów z klasy 1a Szkoły Podstawowej w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Domaszkowie, bierze udział w projekcie 

powszechnej nauki pływania „Umiem 

pływać”.  

 

 

 

Jest to program rządowy 

wprowadzony i współfinansowany przez 

MSiT oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego. Projekt 

zakłada systematyczny i powszechny 

udział dzieci w zajęciach sportowych z 

zakresu nauki pływania. Zajęcia odbywają 

się na krytej pływalni w Kłodzku, na  którą 

dzieci mają zapewniony darmowy dojazd.  

Udział w projekcie daje dzieciom wiele 

radości, z wielką chęcią uczestniczą w 

zajęciach nauki pływania. 

 

SZKÓŁKA SZACHOWA  

W DOMASZKOWIE  

 

Od października 2014 r. do końca 

lutego 2015 r w Domu Kultury oraz w 

Domu Dziecka w Domaszkowie działała 

szkółka szachowa dla dzieci i młodzieży, 

prowadzona przez instruktora szachowego 

p. Sławomira Żurawskiego. Do szkółki 

uczęszczało łącznie ok. 30. uczniów. 

 

 

 

 Podczas systematycznych zajęć 

uczniowie poznawali zasady gry w szachy. 

Wielu z nich zaangażowało się i pilnie 

doskonaliło swoje umiejętności. Na 

zakończenie szkolenia, w marcu odbył się 

turniej szachowy o puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Międzylesie, który dla 

dzieci był jednocześnie sprawdzianem 

pozyskania wiedzy podczas zajęć. 

Pierwsze miejsce zdobył Michał Jóźwiak, 

drugie Wiktoria Matkowska, trzecie 

miejsce zdobyła Daria Giergielewicz, 

czwarte Kinga Korniluk, piąte Oliwier 

Hajduk. Wyróżnienie dla najmłodszego 

uczestnika otrzymała Julia Procyk. 

Ponadto Wiktoria Matkowska otrzymała 

dodatkowo nagrodę-wyróżnienie 

ufundowaną przez Firmę „Integra”.  

 30 marca br. odbyło się uroczyste 

zakończenie szkółki na którym obecny był 

Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i 

Gminy Międzylesia wręczając puchar i 

dyplom dla najlepszego szachisty. Obecne 

były również: Pani Alicja Jakubczak - 

dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego 

w Domaszkowie, Pani Teresa Sobierska - 



dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzylesiu, Pani Marta 

Glapińska wychowawczyni Domu 

Dziecka, Pani Jadwiga Kensicka 

wychowawczyni klasy trzeciej Szkoły 

Podstawowej w Domaszkowie, które 

wręczały nagrody rzeczowe dla 

zawodników zajmujących od drugiego do 

piątego miejsca.  

 

 

Wszyscy uczestnicy turnieju 

otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody 

ufundował Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie. 

 

PROJEKT, KTÓRY NIGDY SIĘ 

NIE KOŃCZY… 

W sobotę 11 kwietnia 2015 r. 

obchodziliśmy jubileusz naszej lokalnej 

imprezy marszowo-biegowej. Za nami 

XXX odsłon „Mojej Dwunastki”, której 

organizatorem jest Klub Sportowy 

„Sudety” Międzylesie. Jej 

pomysłodawczynią, a zarazem 

komandorem jest Katarzyna Grzybowska-

Kania, której ogromnego wsparcia 

nieprzerwanie udziela prezes klubu Jerzy 

Błażejewski. 

 

Impreza wystartowała 10 listopada 2012. 

Wówczas obiecaliśmy, że nasze 

comiesięczne spotkania marszowo-

biegowe będą trwały do końca świata i trzy 

dni dłużej, tak długo, jak długo 

przynajmniej jedna osoba będzie chciała w 

nich uczestniczyć. W tym miejscu 

pragniemy podziękować wszystkim, którzy 

chociaż raz byli z nami. Tym, którzy 

wiernie z nami pokonują kolejne metry dla 

zdrowia i lepszego samopoczucia, 

dziękujemy, że swoją wielokrotną 

obecnością potwierdzają, że trafiliśmy z 

pomysłem na promowanie aktywności 

ruchowej wśród mieszkańców naszej 

gminy.  

 

 

Dzisiejszy jubileusz 24 osoby świętowały 

na międzyleskim basenie. Tu uczestnicy 

rejestrowali się w biurze zawodów, stąd 

wystartowali, a później maszerowali i 

przebiegali przybasenową „promenadą” 

przy dźwiękach muzyki. Tu obejrzeli 

prezentację multimedialną o „Mojej 

Dwunastce” a także o naszym basenie. Był 



jubileuszowy tort, owoce, napoje zimne i 

gorące. Były i niespodzianki. Dla każdego 

– nagrane prezentacje, koszulki i znaczki 

promujące „Dwunastkę”, opaski 

odblaskowe, ulotki edukacyjne, foldery o 

„Koronie Międzylesia” – imprezie 

rowerowej, której organizatorami są 

również „Sudety” Międzylesie. Najmłodsi 

otrzymali pamiątkowe medale, a wszyscy 

bądź wpis do paszportu „Mojej 

Dwunastki”, bądź certyfikat uczestnictwa 

w XXX etapie. 

A oto krótkie podsumowanie naszego 

niekończącego się projektu: 

 W projekcie przynajmniej raz 

uczestniczyło 139 osób. 

 Na listach startowych łącznie zapisano  

415 osób. 

 Wszystkie osoby uczestniczące w 

projekcie łącznie pokonały 608,3 km – 

ponad 14 maratonów. 

 Dotychczasowy rekord wynosi 3.200 

metrów. 

 Dwukrotnie impreza odbyła się na 

międzyleskim rynku w ramach WOŚP 

i przebiegała  pod hasłem „Policz się z 

cukrzycą”. 

 Nasza inicjatywa sportowa 

dwukrotnie zyskała uznanie komisji 

grantowych na projekt społecznie 

użyteczny. Dzięki dofinansowaniu 

uzyskanemu w ramach programu „Działaj 

Lokalnie 2013” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez 

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika i 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

oraz dofinansowaniu z GKRPA na 

program pt. „Rekreacja ruchowa drogą do 

zdrowia” mogliśmy rozszerzyć działania 

promocyjne i edukacyjne, wyróżnić 

wszystkich uczestników projektu oraz 

nagrodzić najbardziej aktywnych 

uczestników „Mojej Dwunastki”. Wsparcie 

finansowe na realizację projektu 

otrzymujemy także z UMiG 

w Międzylesiu. 

Na zakończenie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za tworzenie tej 

niepowtarzalnej, radosnej, przyjaznej 

atmosfery i wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego, że nasz jubileusz był tak 

wspaniały. Do zobaczenia 2 maja 2015 r. o 

godz. 10.00. 

MLKS Sudety Międzylesie 

 

XVII OTWARTE 

MISTRZOSTWA DOLNEGO 

ŚLĄSKA 

W WYCISKANIU SZTANGI 

LEŻĄC RAW 

MIĘDZYLESIE 28.03.2015 

 

 

 

W dniu 28.03.2015 r w Międzylesiu 

odbyły się XVII „Otwarte Mistrzostwa 

Dolnego Śląska w Wyciskaniu Sztangi 

Leżąc”. W zawodach udział wzięło blisko 

50 zawodniczek i zawodników. Zawody 

rozegrano w formule RAW, czyli bez 

używania specjalistycznego sprzętu do 

wyciskania sztangi. W zawodach 

uczestniczyło wielu utytułowanych 

zawodników, miedzy innymi Artur Rejek, 



Andrzej Kocyła, Andrzej Juraszek, 

Tomasz Chrzanowski, Krzysztof 

Chowaniak, Krzysztof Król, Henryk 

Romanek, Krzysztof Halczyk, czy w końcu 

rekordzista międzyleskich zawodów 

Dawid Marian, który lekko w drugim 

podejściu zaliczył ciężar 250 kg. Zawodnik 

ten próbował w 3 próbie poprawić ten 

rekord, jednak sztanga o wadze 260 kg 

okazała się tym razem za ciężka, ale brakło 

naprawdę niewiele.   

 

 

 

W zawodach tych co bardzo cieszy, 

wystartowała i wywalczyła przysłowiowy 

worek medali liczna grupa zawodników 

SUDETÓW Międzylesie, którzy zajęli 

pierwsze miejsce w klasyfikacji 

drużynowej wyprzedzając o 5 punktów 

ekipę Wilkołaków Złotoryja, oraz o 27 

punktów drużynę RELAX Oława. Należy 

dodać, że klasyfikację OPEN kobiet 

wygrała Bożena Tomczak (Olimpia Lądek 

Zdr.) wynik 67,5 kg, klasyfikację OPEN 

Młodzików Michał Zygmunt (Sudety 

Międzylesie) wynik 145 kg, OPEN 

Juniorów Maciej Drabczak (Relax Oława) 

wynik 215 kg, a z weteranów najlepszym 

okazał się Artur Rejek (Hałas Team) 

wynik 230 kg. Klasyfikację OPEN 

SENIOR wygrał Dawid Marian (Skarpa 

Bytom) 250 kg, drugi Andrzej Kocyła 

(Wilkołak Złotoryja) wynik 235 kg , a na 

trzecim miejscu podium uplasował się 

Artur Rejek (Hałas Team) wynik 230 kg. 

     

 Wszystkim zawodnikom 

gratulujemy !!! Z tego miejsca 

chcielibyśmy  serdecznie podziękować 

wszystkim którzy przyczynili się do 

organizacji i przeprowadzenia tych 

zawodów. Teraz przed nami długi sezon 

startów, który kończymy dopiero w 

grudniu. Pozdrawiamy :) .  

 

EMOCJONUJĄCY  TURNIEJ… 

 

 

 

22.03.2015 r. rozegrano kolejny 

turniej  w tenisie stołowym młodzików 

SUDETY Międzylesie. Po wyrównanej i 

zaciętej walce zwyciężył niespodziewanie 

Dominik Rzeszutek, 2 miejsce zajęła 

Oliwia Neter. Pozostałe miejsca zajęli : 3 

Kacper  Bzowy, 4 Krzysztof  Sobota,  5 

Mateusz  Gackowski, 6 Wacław  Kukla, 7 

Wiktoria Kroczak, 8 Bartosz Bzowy, 9 

Emil Bilicki, 10 Sebastian Halczyk, a 11 

Dawid Dudek. Gratulujemy ! 

 



SPOTKANIE ZE 

SPORTOWCAMI W ZESPOLE 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU 

 

 

W Zespole Szkół w Międzylesiu 14 

kwietnia 2015r mieliśmy zaszczyt gościć 

znanych sportowców Józefa  Łuszczka  

polskiego biegacza narciarskiego 

dwukrotnego  medalistę  mistrzostw 

świata, Łukasza  Rutkowskiego  skoczka, 

reprezentanta Polski, członka klubu 

sportowego TS Wisła Zakopane, trenera 

klubu sportowego TS Wisła Zakopane - 

Józefa Jarząbka wraz z podopiecznymi : 

Andrzejem Szczechowiczem, 

Krystianem Karpielem i Kacprem 

Jarząbkiem.  

 

 

Sportowcy zaprezentowali swoje 

dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy, 

przybliżyli zasady zdrowego odżywiania 

zachęcali również do dbałości o kondycję 

fizyczną. Szczególne zainteresowanie 

wśród naszych uczniów wzbudziła 

prezentacja ćwiczeń wchodzących w skład 

codziennego treningu skoczków. Każde 

dziecko otrzymało autografy, oraz  miało 

możliwość zrobienia sobie pamiątkowego 

zdjęcia.  

 

W spotkaniu uczestniczyli 

uczniowie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Domaszkowie oraz 

wychowankowie Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Długopolu Zdroju. 

Spotkanie odbyło się w ramach programu 

„Doskonałe Mleko w szkole”, którego 

koordynatorem  jest pan Ireneusz 

Falewicz. Z ramienia szkoły na spotkaniu 

były pani Katarzyna Bardzińska – Neter i 

pani Justyna Wyderska. Za pomoc w 

zorganizowaniu spotkania serdecznie 

dziękujemy.  

 



DRODZY ROWERZYŚCI !!! 

25 KWIETNIA 2015 

UROCZYŚCIE 

ROZPOCZYNAMY 

TRZECI SEZON „KORONY 

MIĘDZYLESIA” 

 

 

 

 

REGULAMIN CYKLU IMPREZ 

ROWEROWYCH UP HILL 

 

 

1. Impreza ma charakter otwarty i 

adresowana jest do osób 10+. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest 

posiadanie sprawnego technicznie roweru 

oraz sztywnego kasku. 

3. Zawodnicy mają obowiązek poruszania 

się podczas jazdy zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego. 

4. Uczestnicy pełnoletni startują na 

własną odpowiedzialność po złożeniu 

pisemnego oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych. 

5. Dzieci i młodzież od 10 do 18 roku 

życia startują za pisemną zgodą 

opiekunów prawnych i po okazaniu 

Karty rowerowej.  

6. Impreza odbywać się będzie raz w 

miesiącu, w soboty. 

7. Planowane terminy i trasy kolejnych 

imprez: 

25.04.2015 Roztoki – Gajnik 

23.05.2015 Domaszków – Nowa 

Wieś /Górska Perła/ 

20.06.2015 Długopole Górne – 

Niemojów 

18.07.2015 Boboszów - Jodłów 

/Ostoja/ 

22.08.2015 Różanka – 

Gniewoszów /Jedlnik/ 

19.09.2015 Międzylesie – 

Kamieńczyk 

17.10.2015 Goworów – Jodłów 

/Ostoja/ 

8. Zapisy w dniu imprezy w Biurze 

Zawodów w miejscu startu w godz. 9.15 

do 9.45. 
9. Udział w imprezie jest bezpłatny. 

 

10. Impreza odbywa się bez względu na 

warunki atmosferyczne. 

 

11. Uczestnicy otrzymują numer startowy, 

który jednocześnie wskazuje, z jakim 

opóźnieniem wyjechali na trasę, w 

stosunku do pierwszego zawodnika. 

12. Start pierwszego zawodnika o godz. 

10.01 



13. Kolejni zawodnicy będą wypuszczani 

na trasę z 1 minutowym opóźnieniem. 

14. Organizator dokonuje ręcznego 

pomiaru czasu na szczycie wzniesienia 

i dokonuje przeliczenia czasu brutto na 

czas netto /czas na mecie – nr startowy 

= czas netto/. 

15. Wszyscy uczestnicy na zakończenie 

każdego etapu otrzymują pamiątkowy 

certyfikat. 

16. Podczas podsumowania cyklu „Korona 

Międzylesia 2015” przewiduje się 

nagrody dla najbardziej aktywnych 

uczestników oraz niespodzianki dla 

wszystkich. 

17. Uczestnicy wyrażają zgodę na 

opublikowanie ich wizerunku na 

fotografiach z imprezy, wymienienie z 

imienia i nazwiska w komunikatach 

prasowych z imprezy oraz 

przetwarzanie danych osobowych dla 

celów promocyjnych imprezy. 

18. Udział w imprezie oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu. 

  Organizator:  MLKS Sudety Międzylesie 

 

*Zapraszamy** 

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

26.04 GODZ. 10.00 SALA 

SPORTOWA  SZKOŁA 

MIĘDZYLESIE  VIII 

FINAŁOWY TURNIEJ W 

TENISIE STOŁOWYM 

MŁODZIEŻY MLKS SUDETY 

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

 
1 MAJA  2015 R. O GODZ. 10.00 

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU 

SZKÓŁ  W MIĘDZYLESIU NA 

VI TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO  O PUCHAR 

BURMISTRZA MIĘDZYLESIA 

 

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

 

 

 

1 MAJA O GODZ. 10.00 

ZAPRASZAMY NA STADION 

IM. A SKOWRONA NA 

XIV TURNIEJ PIŁKARSKICH 

„6” 

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

09.05 GODZ. 10.00 SALA 

SPORTOWA  SZKOŁA 

MIĘDZYLESIE  TURNIEJ 

TENISA STOŁOWEGO 

MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA 

WERONA 

 



REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„GMINA MIĘDZYLESIE W OBIEKTYWIE NAJMŁODSZYCH MIESZKANCÓW” 

I. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest: 

 Zainspirowanie uczniów do odnalezienia oraz pokazania najpiękniejszych                             i 

najciekawszych dla dziecka miejsc znajdujących się na terenie gminy Międzylesie.   

 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata.  

 Rozwijanie twórczości artystycznej i pomysłowości dzieci.  

 

II. Zasady konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i podzielony jest na dwie 

kategorie wiekowe: 

 Klasy I-III;  

 Klasy IV-VI.  

2. Przystąpienie do konkursy następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.  

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.  

4. Zdjęcie ma przedstawiać najpiękniejsze i najciekawsze dla dziecka miejsca na terenie gminy 

Międzylesie (panorama miejscowości, zabytki, osobliwości przyrodnicze i inne miejsca ważne 

dla dziecka).  

5. Przystępując do konkursu, uczestnik i jego prawny opiekun akceptuje niniejszy regulamin 

oraz zapewnia, że: 

 posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, praca została wykonana osobiście 

przez uczestnika i nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby,  

 nie narusza praw autorskich osób trzecich, 



 nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na niej przedstawione- uczestnik ma 

zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację                  i 

wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.  

6. Uczestnictwo w konkursie wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na 

publikację wykonywanych zdjęć oraz danych osobowych autora.  

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu 

nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zgłoszonych fotografii.  

8. Format prac: 

 wydrukowane na papierze fotograficznym zdjęcie kolorowe w formacie A4,  

lub 

 fotografia kolorowa w formacie A4 wywołana w zakładzie fotograficznym,  

 niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, 

fotomontaż itp.  

9. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić: 

 imię i nazwisko autora oraz klasę, szkołę,  

 tytuł pracy,  

 krótki opis miejsca przedstawionego na fotografii.  

10. Prace konkursowe należy składać do Sekretariatu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Domaszkowie.  

11. Termin składania prac upływa 20 maja 2015 r.  

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 maj 2015 r. 

3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do wyróżnień.  

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.  

 

IV. Postanowienia końcowe: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

uczestników konkursu.  



 

 

 



 

TEL 748148764 
 

 

 



 



 

 


