
 

 

 



ROZMOWA Z WICEMARSZAŁKIEM  WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO GRZEGORZEM MACKO 

Może – na początek, przybliżmy pańską sylwetkę czytelnikom naszego 

„Informatora…”. Proszę o kilka zdań o sobie…  

Nazywam się Grzegorz Macko i pochodzę ze Szczawna-Zdroju pod Wałbrzychem. 

Wychowałem się w Wałbrzychu, studia ukończyłem natomiast na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu.         

 Jestem radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego od 2018 roku i reprezentuję 

między innymi ziemię wałbrzyską, ale również powiat kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki i 

świdnicki.            

 Od 2019 roku pełnię funkcję Wicemarszałka Województwa odpowiedzialnego za 

Departament Gospodarki, obszary wiejskie, środowisko, a od niedawna również turystykę. 

 W przeszłości pracowałem w administracji rządowej oraz współpracowałem (i nadal 

współpracuję) z panem Ministrem Michałem Dworczykiem. Pracowałem w Ministerstwie 

Obrony Narodowej oraz Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Jakby pan określił  priorytety swoich działań jako wicemarszałka województwa ? 

Przede wszystkim podstawowym priorytetem w związku z tym, że pochodzę z 

południowej - sudeckiej części naszego województwa jest działanie w kierunku obniżenia 

różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy nieco bogatszą północą, a potrzebującym więcej 

wsparcia południowym obszarem Sudetów. Jest to idea, która przyświeca mi od początku 

działania w samorządzie oraz służbie publicznej. Jest to bardzo poważne wyzwanie w 

kontekście wykorzystania możliwości, które pojawiły się wraz z potężnymi środkami 

europejskimi, które napłyną wkrótce do naszego regionu, ale również z możliwościami które 

tworzą administracja rządowa między innymi poprzez budowę dróg ekspresowych, czy 

rewitalizowanie linii kolejowych. Istotna część tych inwestycji powinna być dokonywana 

właśnie na południu województwa, w tym także w powiecie kłodzkim - dlatego że jest to teren, 

który wymaga dużego wsparcia inwestycyjnego. Takiego wsparcia, którego przez lata niestety 

brakowało. Od niedawna zaczęło się to zmieniać i wierzę, oraz dołożę wszelkich starań aby 

trend ten był kontynuowany. 

Mamy ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Czy można uznać, że jego powstanie  

to efekt współpracy i dialogu między samorządem województwa, a samorządami 

lokalnymi ? 

Instrumenty terytorialne (które pewnie teoretycznie są czymś mało istotnym dla zwykłych 

mieszkańców, są za to bardzo ważnym narzędziem dla samorządowców, którzy chcą 

dokonywać inwestycji na terenach zarządzanych przez siebie gmin) są to bardzo ważne 

instrumenty, dzięki którym możemy dokonywać inwestycji, które nie są oderwane od 

rzeczywistości, a powodują budowę pewnej spójności danego obszaru. Jako samorząd 

województwa oczywiście staramy się takie inicjatywy wspierać. Bardzo cieszę się, że dzięki 

dobrej współpracy pomiędzy samorządowcami na całym Dolnym Śląsku, w tym także na 

południu województwa, udało się podzielić nasze województwo na właśnie takie obszary 

funkcjonalne, które określiły zarówno swoje atuty jak i pewnego rodzaju bolączki - dzięki temu 

wiemy gdzie kierować zintensyfikowaną pomoc finansową i inwestycyjną. Także właśnie na 

południu województwa w powiatach: kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim już formalnie 

powoływany jest tak zwany Południowy Obszar Funkcjonalny.   Bardzo dziękuję za 



współpracę wszystkim wójtom oraz burmistrzom funkcjonującym na tym obszarze, ponieważ 

faktycznie ta współpraca jest bardzo owocna. Dziękuję również za dobry dialog na temat 

potrzeb regionu Burmistrzowi Międzylesia panu Tomaszowi Korczakowi, który dzięki 

swojemu dużemu samorządowemu doświadczeniu jest mocno zaangażowany w budowę 

obszarów wsparcia dla regionu. 

W pańskiej obecności podpisano – nie waham się powiedzieć - historyczne porozumienie  

konstytuujące ZIT Południowy. Czym - według pana, dla mieszkańców trzech powiatów 

ma być ZIT ? 

ZIT Południowy to przede wszystkim wielka szansa na pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. Szkoda, że z tej szansy nie skorzystano w czasie programowania poprzedniej 

perspektywy finansowej. Dzisiaj, kiedy Zarząd Województwa jest w takim składzie jaki jest 

obecnie, podjęliśmy właśnie decyzję, żeby takie historyczne przedsięwzięcie podjąć. Tak jak 

wcześniej wspominałem - jest to niezwykle istotne z punktu widzenia samorządowców, 

zwłaszcza tych aktywnych, którzy nie wahają się sięgać po środki zewnętrzne na infrastrukturę 

- na przykład drogową, budowę chodników, kanalizację, oczyszczalnie ścieków oraz wszelkie 

inne bardzo ważne zadania.        Powstanie ZITu 

Południowego jest efektem tego, że po prostu wsłuchujemy się w głos wszystkich 

samorządowców na terenie całego województwa i robimy to, co obiektywnie jest 

prawdopodobnie najlepszym możliwym rozwiązaniem jak wynika ze wszystkich analiz. Cieszę 

się, że podejmujemy takie przedsięwzięcie teraz, żałuję jedynie, że nasi poprzednicy nie podjęli 

się tego w przeszłości. 

Jest pan częstym gościem mojej gminy. Jak pan postrzega gminę Międzylesie i skąd tak 

częste w niej odwiedziny ? 

Przede wszystkim, gmina Międzylesie jest położona w bardzo malowniczym zakątku - 

nie tylko Kotliny Kłodzkiej, ale Polski. Za każdym razem wizyta w gminie Międzylesie to nie 

tylko spotkanie z otwartymi na współpracę ludźmi, ale również czysta przyjemność ze 

względów krajobrazowych - piękną przyrodę i zadbane miasto, oraz zadbaną gminę w której 

Państwo mieszkają.           

 Potwierdzam natomiast, że częste wizyty w ostatnim czasie spowodowane są faktem 

dokonywania różnego rodzaju inwestycji - czasami są one nieduże, jak na przykład wymiana 

lamp na energooszczędne w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, czy na 

przykład budowa dróg dojazdu rolnego.        

 Jako Samorząd Województwa zawsze staramy się wspierać gminy takie jak 

Międzylesie, które o tą pomoc zabiegają, i mam wielką przyjemność za każdym razem kiedy 

przyjeżdżam i widzę, że pieniądze którymi wspomagamy te zadania o które zabiega Pan 

Burmistrz wydatkowane są w sposób gospodarny, rzetelny oraz efektywny. Mam na myśli, że 

czasami nawet z niewielkich dotacji (jak na przykład Domki Tkaczy, na które również 

przekazano środki z budżetu województwa), można stworzyć naprawdę ciekawy obiekt i 

zobaczenie tego na własne oczy powoduje satysfakcję z tego, że te „stosy” dokumentów, które 

przechodzą pomiędzy naszymi urzędami na koniec dają taki pozytywny i namacalny efekt, z 

którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Powoduje to w moim odczuciu ogromną 

satysfakcję, dlatego zawsze z chęcią na własne oczy chcę zobaczyć efekty takiej dobrej 

współpracy. 

Zbliżając się do końca naszej rozmowy  muszę zapytać o pańskie zainteresowania, hobby 

i  czy ma pan czas na ich realizację ? 



Moje zainteresowania w dużej mierze pokrywają się z obszarem mojej działalności – 

gospodarka, sprawy bieżące oraz region i jego historia, to jest coś co zawsze mnie fascynowało 

i w wolnych chwilach poświęcam się zagłębianiu tych tematów.    Jeśli chodzi o 

hobby, to przez wiele lat byłem sędzią piłkarskim w strukturach okręgowego związku piłki 

nożnej w Wałbrzychu, także w powiecie kłodzkim sędziowałem wiele meczy na terenie 

różnych gmin - niestety jakiś czas temu musiałem zrezygnować z tej pasji, ponieważ była 

bardzo absorbująca, a pełniąc obecną funkcję niestety nie mam zbyt wiele wolnego czasu. Jeśli 

natomiast już go znajdę, staram się go w maksymalnym możliwym stopniu poświęcić 

najbliższym oraz rodzinie, choć podkreślam, że zawsze tego czasu brakuje. Niemniej jednak, 

kiedy jest wolna chwila, staram się wsiadać na rower i zwiedzać nasz region, bo jest to 

jednocześnie ciekawe oraz zdrowe.       Cieszę się więc, że 

mam przyjemność realizować projekt Cyklostrady Dolnośląskiej, który będzie przełomowy dla 

naszego regionu - dzięki temu projektowi samorządu województwa będziemy w stanie 

przejechać z południa na północ oraz z zachodu na wschód naszego regionu rowerem po 

nowych ścieżkach rowerowych, tam gdzie tylko to możliwe odseparowanych od ruchu 

drogowego, a także w jednolity sposób oznakowanych. Mam nadzieję, że już wkrótce będę 

mógł połączyć swoje hobby z weryfikowaniem tego, czy postępy na budowie poszczególnych 

odcinków tras rowerowych idą tak szybko jak to zakładamy. 

Na zakończenie może kilka zdań od siebie… 

Bardzo dziękuję za współpracę wszystkim samorządowcom południa województwa, w 

szczególności dziękuję panu burmistrzowi Tomaszowi Korczakowi - gospodarzowi gminy 

Międzylesie. W ostatnim czasie wspólnie udało nam się zrealizować kilka zadań (to być może 

nie były ogromne i rewolucyjne inwestycje, natomiast z punktu widzenia poszczególnych 

czasami sołectw, a czasami gminy były po prostu ważne i wyczekiwane przez mieszkańców). 

Mam nadzieję, że to zwiastun dobrej współpracy i zwiastun tego, że dzięki nadchodzącym 

dużymi środkom (zarówno europejskim, jak i tym rządowym) wspólnymi siłami będziemy 

mogli pozyskiwać wsparcie na największe i najbardziej ambitne zadania. Serdecznie 

pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Międzylesie - cieszę się, że mogę między innymi 

Państwa reprezentować na poziomie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i pozostaję do 

Państwa dyspozycji. 

Dziękuję za rozmowę 

 

COVID – 19 

 

Powiat Kłodzki -  126 zarażonych i na kwarantannie 

Gmina Międzylesie  - 0  zarażonych , - 6 na kwarantannie  

 



 

28 MAJA 2021 R. ODBYŁA SIĘ 

XXXIII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazły się projekty następujących 

uchwał w sprawach : 

1/ miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w obrębie  

       Gniewoszów gmina Międzylesie 

2/ miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w  

       obrębie Goworów gmina 

Międzylesie 

3/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

       dla obszarów położonych w 

obrębach Gniewoszów i Gajnik  gmina 

Międzylesie 

4/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

       dla obszarów położonych w 

obrębie Kamieńczyk  gmina 

Międzylesie 

5/ przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Potoczek 

6/ określenia cen biletów wstępu na 

basen kąpielowy w Międzylesiu 

7/ rozpatrzenia skargi 

8/ zmian w budżecie gminy na rok 

2021 

9/ zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy 

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 Posiedzenia Rady Miejskiej 

odbywają się bez udziału publiczności – 

podstawa prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o 

szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych i wywoływanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

2020.374.ze zm.). 

 

WEŹ UDZIAŁ W 

NARODOWYM SPISIE 

POWSZECHNYM LUDNOŚCI I 

MIESZKAŃ 

SPISZMY SIĘ DLA POLSKI !  

 

Na terenie całego kraju trwa 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i 

Mieszkań. Każdy z nas ma obowiązek 

http://www.miedzylesie.pl/


wziąć w nim udział. Podstawą metodą jest 

samospis internetowy. Formularz spisowy 

dostępny jest na stronie GUS spis.gov.pl. 

Zapraszamy również do Urzędu Miasta i 

Gminy Międzylesie w celu spisania się na 

specjalnie przygotowanym stanowisku 

komputerowym.  

 Z osobami, które nie dokonają 

samospisu będą kontaktować się 

telefonicznie rachmistrzowie. 

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 

22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Wszelkich 

niezbędnych informacji odnośnie 

Narodowego Spisu Powszechnego 

udzielimy w Urzędzie Miasta i Gminy pod 

nr telefonu: 74 812 63 27 wew. 13, 14, lub 

15.  

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko 

COVID-19? 

1. Bo uchronisz siebie przed 

niebezpieczeństwem 
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – 

sięgającym nawet 95% – szczepienie 

uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19. 

2. Bo uratujesz komuś życie 
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym 

szybciej osiągniemy odporność 

populacyjną. 

3. Bo możesz! 
Szczepionki na koronawirusa są 

dobrowolne, bezpłatne i skuteczne. 

4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię 

na świecie 
Od wybuchu epidemii na COVID-19 

zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym 

świecie. Każdy zaszczepiony to 

potencjalnie od kilku do kilkunastu osób 

uchronionych przed zarażeniem. Już 50% 

zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na 

zmniejszenie ryzyka szerzenia się w 

niej koronawirusa. 

5. Bo zyskasz spokój 
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, 

wynikający z bezpieczeństwa własnego i 

najbliższych. 

6. Bo szczepionki są bezpieczne 
Szczepionki są badane przez najlepszych 

naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie 

do użytku jest zależne od decyzji 

Europejskiej Agencji Leków. 

7. Bo zostaniesz zbadany 
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany 

przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój 

aktualny stan zdrowia. 

8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy 

do normalności! 
Szczepiąc się, przyczyniasz się do 

szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu 

nas wszystkich do normalnego życia. 

9. Powrót do normalności oznacza: 
 odejście od maseczek, 

 swobodne spotkania z rodziną i 

przyjaciółmi, 

 powrót dzieci do szkół i rozwój ich 

kompetencji społecznych, 

 dalszy rozwój gospodarki, 

 ochronę miejsc pracy oraz szansę na 

nowe zatrudnienia, 

 swobodny dostęp do basenów, 

siłowni, kin i teatrów, 

 wakacje bez ograniczeń, 

 poprawę jakości życia nas 

wszystkich. 

 

10. Szczepionki są najbardziej 

skuteczną metodą chroniącą 

przed zarażeniem różnymi 

chorobami. Ludzkość z 

powodzeniem korzysta z tej 

zdobyczy cywilizacji od kilkuset 

lat. 

 



 

XX LEKKOATLETYCZNY 

TRÓJBÓJ PRZYJAŹNI 

POGRANICZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  czerwca na stadionie w 

Międzylesiu po raz kolejny odbyły się 



zawody sportowe- XX Lekkoatletyczny 

Trójbój Przyjaźni Pogranicza, które odbyły 

się w ramach realizacji projektu pn.: 

„Przenikanie się kultur pogranicza w 

gminach Międzylesie- Orlické Záhoří” nr 

projektu 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002572. 

Dzieci z gminy Międzylesie rywalizowały 

ze sobą w trzech kategoriach: bieg na 

60m,bieg na 600m,rzut piłką lekarską. 

Poszczególne wyniki zsumowano i 

wręczono nagrody w kategorii chłopców i 

dziewcząt za zajęcie I-VI miejsca oraz w 

kategorii zespoły I-III miejsce. Pozostałe 

nagrody pan burmistrz Tomasz Korczak 

zawiózł do Orlické Záhoří, gdzie odbyły się 

zawody sportowe dla dzieci z pogranicza po 

stronie czeskiej. Niestety obostrzenia i 

nadal trwająca pandemia uniemożliwiła 

zaproszenie dzieci z Orlické Záhoří  do 

Międzylesia. W ramach realizacji projektu 

dla wszystkich uczestników została 

zapewniona usługa cateringowa oraz 

zakupiono: nagrody, medale, puchary oraz 

upominki. 

 

PERŁY MIĘDZYLESIA 

 

12 czerwca  w ramach obchodów 

Dni Międzylesia  i realizacji projektu pn.: 

„Przenikanie się kultur pogranicza w 

gminach Międzylesie- Orlické Záhoří” nr 

projektu 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002572  

 

 

 

 

odbyła się 6. edycja gry miejskiej 

,,Perły Międzylesia". 30 uczniów z klas 4-6 

oraz grupa zuchów tworzyli pocztówki z 

Perłami Międzylesia. Efekty można 

oglądać w UMiG na specjalnie 

stworzonych antyramach.  W ramach 

realizacji projektu dla wszystkich 

uczestników została zapewniona usługa 

cateringowa oraz wręczono upominki. 

 

 

 



 

 

PARSZYWA TRZYNASTKA- 

BIEG GŁÓWNY 

 

12 czerwca na stadionie w 

Międzylesiu zorganizowano bieg główny 

Parszywej Trzynastki na 13 km w ramach 

realizacji projektu pn.: „Przenikanie się 

kultur pogranicza w gminach Międzylesie- 

Orlické Záhoří” nr projektu 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002572. W 

kategorii mężczyzn wystartowało 4 

uczestników, natomiast w kategorii kobiet 

nie znalazła się odważna pani, która 

chciałaby się zmierzyć z tym dystansem, 

więc dla pań zorganizowano przemarsz na 

stadionie na dystansie 1300 m, za który 

wręczono nagrodę dla najstarszej oraz dla 

najmłodszej uczestniczki tej imprezy.  

 

 

 

W ramach realizacji projektu dla 

wszystkich uczestników została 

zapewniona usługa cateringowa oraz 

zakupiono medale, nagrody oraz upominki. 

 

PARSZYWA TRZYNASTKA- 

BIEGI DZIECIĘCE 

 

 

 

15  czerwca na stadionie w 

Międzylesiu odbyła się kolejna edycja 

biegów dziecięcych- Parszywej Trzyanstki 

w ramach realizacji projektu pn.: 

„Przenikanie się kultur pogranicza w 

gminach Międzylesie- Orlické Záhoří” nr 

projektu 



CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002572. W 

tych biegach jak zawsze frekwencja 

dopisała i dzieci rywalizowały w pięciu 

kategoriach z podziałem na chłopców i 

dziewczęta. Dla zwycięzców każdego biegu 

wręczono nagrody oraz medale za zajęcie I-

V miejsca. W ramach realizacji projektu dla 

wszystkich uczestników została 

zapewniona usługa cateringowa oraz 

zakupiono nagrody oraz medale. 

 

POGADANKA Z POLICJĄ  W  

RAMACH  PROJEKTU 

„WSPÓLNE POGRANICZE - 

WSPÓLNE 

BEZPIECZEŃSTWO" 

 Każdy z nas chce czuć się 

bezpiecznie, dlatego ogromnie ważne dla 

nas jest poczucie bezpieczeństwa uczniów 

w naszej szkole i edukacja w zakresie 

bezpieczeństwa. 

 

W dniu 7 czerwca uczniowie klas 1-3 mieli 

okazję spotkać się z panem dzielnicowym 

oraz panią policjantką. Pogadanka 

dotyczyła bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach, m.in. na drodze, podczas zabaw 

w szkole i poza nią, zachowania w 

kontaktach z obcymi oraz innych zagrożeń, 

z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie. 

Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem 

oraz zadawały dużo pytań. Odpowiadały 

także na pytania stawiane przez 

prowadzących, dzieliły się swoimi 

spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

 

Uczniom zostały wręczone 

upominki. Pierwszaki otrzymały odblaski, 

aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów na 

drodze. Drugoklasistom wręczono plecaki, 

które wykorzystają podczas wakacyjnych 

wypraw. Trzecioklasiści dostali dzwonki do 

rowerów, które przydadzą się w klasie 

czwartej, gdy będą zdawać egzamin na 

kartę rowerową. 

WYCIECZKA DO NIEMOJOWA 

I LESICY 

 

 

 



 

 

W dniu 30 .05.2021 odbyła się 

wycieczka szlakiem kościołów i kapliczek      

w gminie Międzylesie. Tym razem 

uczniowie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im Przyjaciół dzieci z 

Domaszkowa uczestniczyli wraz z panią 

Bożeną Gałuszą we Mszy Świętej w 

Niemojowie, gdzie rozprowadzali za 

dowolną ofiarę    różańce na misje San 

Ramon w Peru. Obejrzeli  zabytkowy 

kościół  pw. Nawiedzenia NMP z 1597r. z 

zabytkową kamienną chrzcielnicą z  XVII 

w. oraz barokowe ołtarze i cudowną figurkę 

NMP. Następnie podziwialiśmy tutejsze 

figury z piaskowca m.in. św. Jana 

Nepomucena.              

 

     

                                                                         

 Potem udaliśmy sie do Lesicy, gdzie 

znajduje się Kolumna Maryjna, Pieta, św. 

Jan Nepomucen, krzyże, m.in.  krzyż 

upamiętniający śmierć 19. letniego 

młodzieńca Eliasza, który został 

zamordowany 18.10.1628r. Tutejsza 

mieszkanka pani Wolniaczyk, która 

opiekuje się kościołem pw. św. Marcina, 

pokazała nam jego wnętrze. Opowiedziała 

o zabytkach tego obiektu sakralnego. 

Kościół został wybudowany w 1706r., 

posiada liczne portale barokowe na 

zewnątrz, rokokowy ołtarz z XVIII w. oraz 

bogatą polichromię z 1848r. Pani 

Wolniaczyk posiada szeroką wiedzę o 

historii Lesicy i jej mieszkańców, prowadzi 

kronikę, aby pamięć o ludziach   tu żyjących 

przetrwała dla przyszłych pokoleń.                                                                                              

Ważne jest, aby dzieci poznawały kulturę 

swojego regionu, zabytki jak też piękno 

przyrody, która nas otacza. To wszystko 

pomaga w kształtowaniu wrażliwości oraz 

miłości do swojej małej Ojczyzny.  

NASZE DZIEWCZYNY  

W BIESZCZADACH ! 

 

 

  W dniach  od  27 do 28 maja 2021 w 

Ustrzykach Dolnych, sercu Bieszczad, 

rozegrane zostały 

Drużynowe  Mistrzostwa  Polski Juniorek 

w tenisie stołowym. MLKS Sudety 

Międzylesie  jako jedyna drużyna z 

naszego  rejonu grała w  tak ważnym i 

prestiżowym turnieju. Międzyleską gminę 

reprezentowały Oliwia Neter i Katarzyna 

Suława, które w silnej obsadzie zawodów 

zajęły  miejsca w przedziale 17-24.    



 

 

 

Udział w zawodach tej rangi to 

naprawdę coś znaczącego dla młodziutkich 

zawodniczek, naszej małej Sekcji Tenisa, 

ale i Międzylesia także. Jesteśmy dumni z 

naszych dziewczyn, bo – czego by nie 

powiedzieć,  zmieściły się wśród 24 

najlepszych drużyn juniorskich w kraju. 

Gratulujemy !  

Na koniec warto zadać sobie pytanie 

czy gdyby nie pasja trenera naszych 

juniorek Bogusława Zadorożnego,  gdyby 

nie jego miłość do tenisa, to nasze 

dziewczyny poznałyby smak tak znaczącej 

imprezy toczącej się setki kilometrów od 

Międzylesia. Dziękujemy trenerze ! 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„SYMBOLE PAŃSTW 

EUROPY” 

 

Uczniowie domaszkowskiej szkoły wzięli 

udział w VIII edycji Gminnego Konkursu 

„Symbole państw Europy”. Konkurs 

odbył się w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu w ramach 

Szkolnych Dni Europejskich. Wzięło w nim 

udział 37. uczniów z klas IV – VIII. Wśród 

laureatów znaleźli się uczniowie naszej 

szkoły. 

 

 

 
 

W kategorii klas IV – VI  

I miejsce – Aleksandra Zielińska 

II miejsce – Antonina Makowska 

Wyróżnienie – Nikola Pojasek 

W kategorii klas VII - VIII  



Wyróżnienie – Maciej Kucharski 

 Wszystkim uczestnikom konkursu 

gratulujemy przepięknie wykonanych 

prac. 

 

LAUREACI DIECEZJALNEGO 

KONKURSU 

 

 W kwietniu uczniowie Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie wzięli udział w 

plastycznym i literackim konkursie pt. "Św. 

Jan Paweł II i św. Józef opiekunowie 

naszych rodzin", który przeprowadziła pani 

Bożena Gałusza. Dwie najlepsze prace 

plastyczne z klas I-III i jedna praca literacka 

z klas IV - VI zostały wysłane na 

Diecezjalny Konkurs do Świdnicy. Pod 

koniec maja przyszła informacja, że mamy 

dwójkę laureatów. Stanisław Kostrzewa z 

klasy III zajął  pierwsze miejsce za pracę 

plastyczną, a Natalia Zemrzycka z klasy 

czwartej drugie miejsce za pracę literacką.                   

Gratulujemy.                                                          

 

JUŻ SĄ! WYNIKI 

OGÓLNOPOLSKIEGO 

ZDALNEGO KONKURSU 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE 

BIG CHALLENGE 2021 

 

12 kwietnia 2021r. odbył się 

ogólnopolski zdalny konkurs języka 

angielskiego The Big Challenge Awards 

2021, w którym wzięło udział prawie 10 

tysięcy uczestników z całej polski na trzech 

różnych poziomach językowych, 

dopasowanych do wieku uczniów. Zespół 

Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie reprezentowało 

sześcioro uczestników: Filip Mendel, 

Kamil Jóźwiak, Maja Nicoś, Sandra 

Janowska, Patryk Kowalewski i Milena 

Ziemianek.  

Pierwsze miejsce w szkole zdobyli:  

- na poziomie 1 - Filip Mendel kl. IV 

uzyskując 83% poprawnych odpowiedzi, co 

pozwoliło mu uzyskać 19 miejsce w 

województwie dolnośląskim,  

- na poziomie 2 - Maja Nicoś kl. VIA 

uzyskała 67% poprawnych odpowiedzi, co 

daje 139 miejsce w regionie, 

- na poziomie 3 -  Milena Ziemianek kl. 

VIIA uzyskała 73% poprawnych 

odpowiedzi, co uplasowało ją na 26 pozycji 

w rankingu w województwie, a 341 w całej 

Polsce. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 

ciężko pracowali na swój sukces, poprzez 

systematyczną, codzienną pracę w 

doskonaleniu swoich kompetencji 

językowych na stronie internetowej English 

Every Day: 

https://www.thebigchallenge.com/pl/stude

nt/english-every-day/, na której mogli grać 

w ciekawe gry językowe, brać udział w 

wyzwaniach dnia oraz klasowych 

wydarzeniach. 

Zwycięzcom oraz wszystkim 

uczestnikom konkursu serdecznie 

gratulujemy oraz życzymy dalszych 

sukcesów! 

https://vimeo.com/544887619 

 

 

https://www.thebigchallenge.com/pl/student/english-every-day/
https://www.thebigchallenge.com/pl/student/english-every-day/
https://vimeo.com/544887619


DZIEŃ DZIECKA 

 1 czerwca.2021r. na przedszkolnym 

placu zabaw w Domaszkowie odbyła się 

wielka uroczystość z okazji Dnia Dziecka - 

Olimpiada Przedszkolaka. Wzięły w niej 

udział wszystkie grupy. Dzieci podzielone 

były na stanowiska przy których odbywały 

się różnorodne konkurencje sportowe, takie 

jak np. przeciąganie liny, rzuty do celu, 

mini maraton, tor przeszkód, zawody                       

w skakaniu w workach i inne.  

 

 

Dzieci miały także możliwość malowania 

kredą po powierzchni, puszczania baniek 

mydlanych, malowania twarzy, a także 

odbyły się zabawy taneczne i zabawy z 

chustami animacyjnymi.  

 

Podczas nich dzieci świetnie się bawiły i 

uczyły zgodnej rywalizacji oraz 

umiejętności godzenia się z porażką. 

Doskonaliły także sprawność ruchową i 

rozwijały zamiłowanie do sportu i 

aktywności na świeżym powietrzu. Na sam 

koniec w salach odbył się słodki 

poczęstunek, a dzieci otrzymały 

pamiątkowe dyplomy. 

 

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ 

SZKOLE W DOMASZKOWIE 

     W ciągu roku jest wiele takich dni, które 

dzieci lubią szczególnie. Niewątpliwie 

jednym z nich jest Międzynarodowy Dzień 

Dziecka. Tegoroczny Dzień Dziecka 

uczniowie naszego Zespołu w 

Domaszkowie spędzili w sposób bardzo 

różnorodny. Wychowawcy wymyślili dla 

swoich klas bardzo atrakcyjne zajęcia i 

aktywności. Niektórzy jechali na wycieczki 

– do Barda Śląskiego, Gniewoszowa, 

Kłodzka, Międzygórza czy Wrocławia.  

 

 

Inni szli na ognisko połączone z grami i 

zabawami. Nauczyciele zadbali o to, by 



dzięki takiej organizacji tego dnia, mógł być 

zachowany reżim sanitarny i możliwość 

długiego przebywania uczniów na świeżym 

powietrzu.  Mogło tak być, bo pogoda 

dopisała nam na całego, humory i 

pozytywna energia również.  

     W poniedziałek, 31 maja, a więc w 

przeddzień Dnia Dziecka, pani dyrektor 

przekazała wszystkim uczniom super 

słodycze ufundowane przez naszą Gminę w 

ramach realizowanego projektu. Bardzo 

dziękujemy, że nasze szkolne DZIECI 

mogły sobie trochę „osłodzić” życie. 

     Dzień Dziecka minął wszystkim bardzo 

ciekawie. Z zadowoleniem i uśmiechem 

wspominamy wspólnie spędzone chwile, za 

którymi tak bardzo, bardzo tęskniliśmy… 

Nikt nie ma wątpliwości, że ten wspólnie 

spędzony czas i wspólne przeżycia 

wpłynęły na wzmocnienie wzajemnych 

relacji zarówno między uczniami, jak i 

między uczniami i nauczycielami.                                 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

oraz Zarząd Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Międzylesiu 

serdecznie zapraszają na 

ZAWODY SPORTOWO – 

POŻARNICZE 

OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH Z TERENU 

GMINY MIĘDZYLESIE 

Które odbędą się w ramach realizacji 

projektu pn.: „Poznajmy się lepiej- 

Międzylesie i Orlické Záhoří” nr 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002234 

3 lipca 2021 r. godz. 12.00 boisko 

sportowe w Domaszkowie 

W rywalizacji udział wezmą jednostki OSP, 

młodzieżowe drużyny pożarnicze, 

zaprzyjaźniona drużyna SDH z Rep. 

Czeskiej.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

mieszkańców gminy Międzylesie do 

przybycia na zawody. 

Godz. 15.00-19.00 – atrakcje dla dzieci 

(zawody sportowe, dmuchaniec, łapanie 

rybek, malowanie twarzy, przekąski) 

od godz. 19.00 – impreza na powitanie lata 

2021 dla dorosłych 

 

JUBILEUSZ 100 „MOJEJ 

DWUNASTKI” 

 

 



 

 

W sobotnie przedpołudnie 12 

czerwca 2021 r. na międzyleskim stadionie 

obchodziliśmy jubileusz setnej imprezy 

marszowo-biegowej „Moja Dwunastka”. 

Aż trudno uwierzyć, że nasze comiesięczne 

spotkania świętują tak zacny jubileusz, a 

wszystko to dzięki upartym organizatorom 

(wolontariusze mniej lub bardziej związani 

z Klubem Sportowym Sudety Międzylesie) 

oraz równie upartym uczestnikom, którzy 

złaknieni są tych spotkań i comiesięcznej 

grupowej aktywności ruchowej. Przewinęło 

się Was od listopada 2012 roku aż 229. 

Mamy też co najmniej 15. osobową grupę 

stałych bywalców, którzy starają się nie 

opuścić żadnego spotkania.  Cieszymy się, 

że skutecznie udało się zachęcić Was do 

czerpania przyjemności z oddawania się 

wspólnej aktywności marszowo-biegowej 

na wolnym powietrzu. W końcu na samym 

początku obiecaliśmy sobie, że impreza 

będzie trwała tak długo, jak długo będziecie 

mieli ochotę w niej uczestniczyć. Liczymy 

więc na kolejne jubileusze. 

 

 

Setkę świętowaliśmy w grupie 

ponad trzydziestoosobowej, a to także za 

sprawą uczestników i organizatorów 

„Parszywej Trzynastki”, imprezy biegowej 

dla „zawodowców” czyli lepiej 

wytrenowanych biegaczy. Czekaliśmy i 

oklaskiwaliśmy czwórkę mężczyzn 

powracających z 13 km trasy. 

Oklaskiwaliśmy ich podczas ceremonii 

nagradzania, a potem… I biegacze, i 

organizatorzy dołączyli do 

„Dwunastkowej” ekipy i wszyscy 

ruszyliśmy na 24 minutową trasę „Mojej 

Dwunastki”, której początek obwieścił 

radośnie nasz „Dwunastkowy” dzwon. 

Jubileusz to także nagrody 

niespodzianki i liczne podziękowania. To 

zdrowy tort marchewkowy, zdrowy 

rabarbarowiec, zdrowy sok i nieodzowna 

woda mineralna.  

W sobotę 03 lipca 2021 r. 

rozpoczynamy marszobieg do kolejnego 

jubileuszu. Start, jak zwykle na stadionie o 

godz. 10.00. Czas trwania aktywności 

ruchowej - umowne 24 minuty. Styl 

niezmiennie dowolny – spacer, marsz z 

kijkami lub bez, marszobieg, bieg. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

III ETAP „KORONY 

MIĘDZYLESIA” 2021 

 

 



Wyczekiwane bardzo długo słońce i 

ciepło nareszcie, aż w nadmiarze, 

dopieściło rowerzystów podczas III etapu 

tegorocznego sezonu imprezy rowerowej 

„Korona Międzylesia”. Nareszcie 

mogliśmy pojechać „na krótko” w 

ulubionych teamowych strojach Watahy 

Międzylesie zamiast kurtek i ciepłych 

spodni.  

 

 

 

W sobotę 19 czerwca 2021r., w 

miejscu startu, na parkingu przy stawach w 

Szklarni odliczyło się 20. rowerzystów w 

tym trójka dzieci: 5 letnia Natasza, 2 letnia 

Nadia oraz 4 letni Mikołaj, które, póki co, 

na koronne wzniesienia podjeżdżają siłami 

rodziców. Zawitała do nas także Telewizja 

Sudecka, której redaktorzy zarejestrowali 

materiał filmowy na starcie, na trasie i na 

mecie, by pokazać, że w gminie 

Międzylesie i w rowerowym świecie dzieje 

się – już jesteśmy ciekawi efektu 

końcowego. 

Trasa krótka - 3 km. Łatwa – 90 m. 

różnicy wzniesień. Pod górę, przez wieś 

Szklarnia, bo co to za frajda jechać w dół. 

Chęci sprawdzenia swoich sił zawsze są, a 

trud podjazdu mija z chwilą przekroczenia 

mety. Do dzisiejszej mety, z daleka 

widocznej, niebieskiej nadmuchiwanej 

bramy z napisem META pędziło się z 

jeszcze większą chęcią. Ponadto -  po raz 

pierwszy, został wypróbowany zestaw do 

elektronicznego pomiaru czasu 

obsługiwany przez team Marek & Patryk. 

Ponieważ każdej nowinki trzeba się 

najpierw nauczyć, niezawodny sędzia 

Zbyszek, niezawodnie osobiście mierzył 

czas starym sprawdzonym sposobem tzw. 

elektroniką ręczną. Ale… Nowe numery 

startowe z wklejonym chipem zawisły na 

rowerach uczestników, a od 10.01 co 

minutę kolejni uczestnicy wyruszali na 

trasę, by na szczycie wzniesienia ujrzeć 

olbrzymi zegar, podający czas od startu oraz 

usłyszeć dźwięk związany z 

przekroczeniem linii mety, na której stały 

czujniki pomiaru czasu. 

 

 

 

W wyniku elektroniczno-ręcznego 

pomiaru czasu wyłoniono najszybszych 

rowerzystów dnia, którymi są: Janusz 

Kűhnel 07’27’’; Jakub Karmelita 08’17’’ 

oraz Piotr Galik 08’44’’.  

Ogromny aplauz na mecie 

wzbudzają przyjazdy rodzinne. Dziś 

najpierwsza na mecie była rodzina 

Majewskich z przyczepką, bo najpierwsza 

wyjechała na trasę. Furorę zrobił mały 

Mikołaj, który po raz pierwszy uczestniczył 



w imprezie, jadąc za tatą na sztywnym holu, 

kręcąc, ile sił w nogach i jeszcze znalazł 

czas, by uśmiechać się i machać do 

fotoreporterów. 

Byli i zagubieni rowerzyści: 

Danusia i Robert, którzy stwierdzili, że 

trasa jest zdecydowanie za krótka i 

postanowili ją, zupełnie niecelowo, 

wydłużyć. Po prostu dotarli na metę innym 

sposobem, nie zważając na upływający 

czas. 

 

 

 

 

 

Podczas ceremonii wręczania 

paszportów „Korony Międzylesia” 

niektórzy zostali zaskoczeni prezentami. 

Koronowe dzieci zostały obdarowane przez 

Danusię: dziewczynki - maskotkami, zaś 

chłopczyk – bidonem rowerowym. 

Natomiast skarpety rowerowe z logiem 

Watahy Międzylesie powędrowały do 

rowerzystów, którzy wcześniej takowych 

skarpet nie otrzymali. Odśpiewano „Sto lat” 

Rafałowi, który wkrótce obchodzi kolejne, 

18. urodziny. 

W naszej rowerowej imprezie 

ogromne znaczenie ma nie tylko sama jazda 

rowerem, czyli coś dla zdrowia, ale także, a 

może przede wszystkim, chęć przebywania 

ze sobą, czyli zaspokajanie potrzeby 

kontaktów społecznych. Nasza zakręcona 

grupa jest otwarta na nowych uczestników. 

Podczas tego etapu było dużo czasu 

na integrację w najbardziej gościnnym 

miejscu – przydomowych terenach 

rekreacyjnych Agnieszki i Rafała, którzy po 

raz kolejny przygotowali królewski 

poczęstunek; kiełbaski przy ognisku, 

gorący warzywny kociołek, słodkości, 

kawę, herbatę, soki. Była też woda 

mineralna i batoniki energetyczne 

zakupione w ramach projektu „Przenikanie 

się kultur pogranicza w gminach 

Międzylesie i Orlicke Zahoři” oraz 

ciasteczka zakupione przez Krystynę. 

Impreza nie może się obyć bez 

organizatorów: p. Jerzego, który pełnił 

honory startera i przetransportował nadmiar 

rzeczy rowerzystów ze startu do mety; p. 

Ireny, która prowadziła zapisy, 

podsumowywała wyniki i wypełniała 

Paszporty; p. Kasi, która czuwała nad 

całością przebiegu imprezy. 

Wszystkim, którzy byli z nami 

podczas tego etapu serdecznie dziękujemy i 

jednocześnie zapraszamy na kolejne 

rowerowe spotkania. 

Pierwsze z nich „II Wilcza 

Międzyleska” już 10 lipca 2021 r. Zapisy 

od 09.00 w Domaszkowie przy boiskach 

sportowych. Do pokonania pętla 



Domaszków – Jaworek – Nowa Wieś – 

Domaszków o dystansie 12,3 km oraz 

przewyższeniu 160 m. Start pierwszego 

uczestnika 10.01. 

Na drugie, czyli IV etap „Korony 

Międzylesia” zapraszamy 17 lipca 2021 r. 

do Nagodzic przy skrzyżowaniu z DK 33. 

Zapisy od 9.00 do 9.45 w miejscu startu. Po 

raz kolejny będzie łatwo i płasko. Do 

pokonania zaledwie 3,3 km oraz 50 m. 

różnicy wzniesień. Meta gdzieś pomiędzy 

międzyleskimi polami z widokiem na 

Masyw Śnieżnika oraz na przydrożną 

kapliczkę.  

Szczegóły tras w odpowiednim czasie na 

profilu FB Korona Międzylesia oraz na 

stronie www.miedzylesie.pl. 

 

 

 

Przybywajcie! Będzie się działo! 

Serdecznie zapraszamy! 

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W 

MIĘDZYLESIU 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU 

ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

W Samorządowym Przedszkolu w 

Międzylesiu, uroczyste zakończenie roku 

szkolnego dla dzieci kończących edukacje 

przedszkolną i rozpoczynających naukę w 

kl. I odbędzie się w dniu 24.06.2021 r.: 

- o godzinie 10:00 dla grupy „SOWY”, 

- o godzinie 12:00 dla grupy „WILCZKI”.  

Na uroczystość zakończenia roku do 

przedszkola będzie mógł wejść jeden rodzic  

do jednego dziecka, z zachowaniem 

obowiązujących zasad: dezynfekcja rąk i 

zakryty maseczką nos i usta. Rodzice 

rozsadzeni będą w sali w bezpiecznych 

odstępach. 

Obie uroczystości odbędą się w największej 

przedszkolnej sali dydaktycznej.  

Po zakończeniu uroczystości 

rodzice opuszczą przedszkole. 

Przeprowadzona zostanie dezynfekcja, w 

tym krzesełek. 

Dzieci, które kończą edukację 

przedszkolną mogą uczęszczać do 

przedszkola do końca sierpnia 2021 r. z 

wakacyjna przerwą.  

Prosimy do dnia 30 czerwca 2021r. 

zgłosić wychowawcom poszczególnych 

grup fakt uczęszczania dziecka do 

przedszkola w miesiącu sierpniu (dotyczy 

wszystkich grup przedszkolnych). 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2020/2021 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA 

PODSTAWOWA  W 

MIĘDZYLESIU 

 

25.06.2021 r.  

sala gimnastyczna 

http://www.miedzylesie.pl/


godz. 8.15 – klasy I – III SP 

godz. 9.00 – klasy IV – VI SP 

godz. 10.00 – klasy VII – VIII 

 

Po zakończonym spotkaniu na sali 

gimnastycznej uczniowie z wychowawcami 

udają się do klas. 

 

ODWOZY: 

I  odwóz – godz. 10.00 

II odwóz – ok. 12.30  

 

Wszystkich uczestników zakończenia roku 

szkolnego zobowiązuje się do przyjścia                             

w maseczkach i przestrzegania procedur 

bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, 

zachowanie odległości). 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNY IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI W 

DOMASZKOWIE 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2020/2021 

 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

25.06.2021R. 

SALA GIMNASTYCZNA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

9.00 - KLASY I-III 

10.00 - KLASY IV-V 

10.30 - KLASY VIAB, VIIAB 

11.30 - KLASA VIII 

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE 

29.06.2021R. 

SALA GIMNASTYCZNA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

9.00-9.30 - GRUPA I 

9.30-10.00 - GRUPA II  Z 

RODZICAMI 

10.00-10.30 - GRUPA III 

10.30-11.00 - GRUPA IV 

 

MISTRZOSTWA ŚWIATA 

WPA  PABIANICE (POLSKA) 

14-18.04.2021 R 

W dniach 14-18.04.2021 Pabianice 

były gospodarzem Mistrzostw Świata 

Federacji WPA w Trójboju Siłowym 

, oraz Wyciskaniu Sztangi Leżąc.                

W mistrzostwach tych wystartowało  

565 zawodników  z 18 krajów. Nasz 

klub, oraz nasz kraj w tych 

Mistrzostwach reprezentowali : 

Krzysztof HALCZYK  -  złoto w 

kategorii OPEN do 140 kg z 

wynikiem 175 kg. oraz  złoto w 

kategorii do 140 kg MASTERS  45-

49  RAW TESTED DYWIZION    

Grzegorz KANTOR   - złoto w 

kategorii do 140 kg z wynikiem 182,5 

kg. MASTERS  50-54  RAW 

TESTED DIWIZION 

http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/434-mistrzostwa-swiata-wpa-pabianice-polska-14-18-04-2021-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/434-mistrzostwa-swiata-wpa-pabianice-polska-14-18-04-2021-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/434-mistrzostwa-swiata-wpa-pabianice-polska-14-18-04-2021-r


 

XVII OTWARTE 

MISTRZOSTWA ZĄBKOWIC 

ŚLĄSKICH W WYCISKANIU 

SZTANGI LEŻĄC RAW - 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

06.06.2021 R  

 

Open kobiet: 

4 miejsce  Kamila  Wyderska – wynik 55 kg. 

kat.  82,5 kg:  

           3 miejsce  Marcin  Szreiber – wynik  165 

kg. 

kat.  90 kg:   

           6 miejsce  Łukasz  Gajdulewicz -  wynik  

170 kg. 

kat. +125 kg: 

2 miejsce  Grzegorz Kantor -  wynik  187,5 kg. 

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 

BASEN MIĘDZYLESIE 

ZAPRASZA 

Otwarcie basenu 26 czerwca 

2021r. godz. 10.00 

 

Basen czynny: 

poniedziałek od godz. 14.00 – 18.00 

wtorek od godz. 10.00 – 18.00 

środa  od godz. 10.00 – 18.00 

czwartek od godz. 10.00 – 18.00 

piątek od godz. 10.-18.00 

sobota od godz.10 – 18.00 

niedziela od godz. 10.00 – 18.00 

ceny biletów: 

12 zł normalny 

6 zł ulgowy 

http://www.silaczemiedzylesie.pl/wyniki/wyniki-2017/284-xiv-otwarte-mistrzostwa-zabkowic-slaskich-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-raw-zabkowice-slaskie-01-05-2017-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/wyniki/wyniki-2017/284-xiv-otwarte-mistrzostwa-zabkowic-slaskich-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-raw-zabkowice-slaskie-01-05-2017-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/wyniki/wyniki-2017/284-xiv-otwarte-mistrzostwa-zabkowic-slaskich-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-raw-zabkowice-slaskie-01-05-2017-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/wyniki/wyniki-2017/284-xiv-otwarte-mistrzostwa-zabkowic-slaskich-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-raw-zabkowice-slaskie-01-05-2017-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/wyniki/wyniki-2017/284-xiv-otwarte-mistrzostwa-zabkowic-slaskich-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-raw-zabkowice-slaskie-01-05-2017-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/wyniki/wyniki-2017/284-xiv-otwarte-mistrzostwa-zabkowic-slaskich-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-raw-zabkowice-slaskie-01-05-2017-r


 


