
 

 

 

 



ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ                                                                                                

DYREKTOREM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY                       

W MIĘDZYLESIU Z FILIĄ W DOMASZKOWIE 

 
Teresa Sobierska: Nasza ostatnia rozmowa miała miejsce prawie równo rok temu 18 

sierpnia !  W ubiegłym roku pandemia mocno pokrzyżowała większość naszych ośrodkowych  

planów, musieliśmy odwołać niektóre  imprezy, a część z nich przenieść na inny termin. Teraz 

jednak nie próżnujemy i korzystając ze względnie spokojnego czasu, staramy się poprzez 

nasze działania integrować mieszkańców, otwierając się jednocześnie na ich pomysły… 

Rzeczywiście  wspominała pani o konieczności przesunięcia planowanej np. 

inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także projektu „Śladami Tkaczy na 

pograniczu polsko – czeskim”. Udało się szczęśliwie te pomysły zrealizować ? 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Odbyło się 

ponad 20 wykładów, w których brało udział liczne grono osób. Spotkania odbywały się 

zarówno w MGOK-u jak i w sali wykładowej w Domkach Tkaczy. To właśnie między innymi 

przykład tego, jak udało nam się wykorzystać domki, zapraszając do nich naszych 

współmieszkańców…      .    

 Ponadto utworzona została Izba Tkacka, w której odwiedzający mogą obejrzeć 

wystawę pamiątek, stare zdjęcia, czy zobaczyć prace, które powstały podczas  warsztatów z 

plecenia makramy, nauki tkania na krosnach, oraz robienia bransoletek metodą z V wieku. 

Sama izba cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów, którzy chętnie odwiedzają i 

dopytują o szczegóły historii życia i funkcjonowania tkactwa. Izbę można zwiedzić w 

godzinach otwarcia Domu Kultury, do czego też serdecznie zapraszamy.    

 W ramach całego projektu udało nam się zrealizować Międzyleskie Dni Dziedzictwa , 

podczas których zorganizowano konkurs dla dzieci „Śpiewamy Polskie Piosenki”, a także 

konkurs na najlepsze danie z kaszy. Zaprosiliśmy 7 amatorskich zespołów ludowych, które 

wystąpiły podczas Dni Dziedzictwa. Dla bezpośrednich uczestników projektu zapewnione 

zostały upominki w postaci ręczników czy toreb z wizerunkiem Domków Tkaczy.  Z tej krótkiej 

„wyliczanki” widać, że część zaplanowanych wydarzeń udało się zrealizować pomyślnie,  

później jednak z kilku imprez wpisanych na stałe w nasz kalendarz musieliśmy niestety 

zrezygnować. Przez pandemię nie odbyły się np. koncerty z okazji 3. Maja czy 11. listopada, a 

także coroczny kiermasz adwentowy.  

 

A co macie w MGOK-owskich planach na ten wreszcie nieco spokojniejszy czas ?  



Stale staramy się rozwijać i nie marnować czasu. Obecnie realizujemy razem ze 

Związkiem Emerytów projekt w ramach programu Działaj Lokalnie. Żartobliwie nosi nazwę 

„Dorwać świnkę” a w  jego założeniu jest powstanie toru do gry w „bule”, która 

przywędrowała do nas z Francji. Popularniejszą w  Polsce nazwą gry jest  „petanka”  

uprawiana u nas  coraz częściej,  głównie w parkach i niewybetonowanych skwerach. Chcemy 

i my zbudować tor , zakupić zestaw bul do wypożyczania, a także zorganizować zawody w 

stylu „retro” połączone z grillowaniem.        

 W Domaszkowie będziemy realizować projekt „Współpraca wzbogaca”, podczas 

którego uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zdolności na warsztatach kulinarnych, z 

tworzenia mydełek, świec czy koralików.        

 W planach jest także Nordic Walking, a także zajęcia z fizjoterapeutą. Za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis z dofinansowania ze środków EFRR realizujemy 

projekt „Skrzynia Beniamina czyli bawmy się razem na pograniczu polsko – czeskim”. W jego 

ramach zostanie wydana ilustrowana bajka w języku polskim i czeskim. Bajka jest już w 

realizacji, a pod koniec września chcemy wydać przewodnik po pograniczu, ręcznie wykonane  

pamiątkowe magnesy, grę XXL na podstawie bajki, a także zakupić zestaw do baniek 

mydlanych i chustę animacyjną. Projekt kierowany jest do dzieci, więc jego kulminacją będzie 

jarmark, podczas którego zorganizujemy szereg gier i zabaw.    

 Kolejny  projekt, który złożyliśmy nosi nazwę „Babie Lato” i skierowany jest do 

kobiet. Skupiony jest przede wszystkim na warsztatach manualnych, zdrowiu i kwestiach 

towarzyskich, jednak na odpowiedź, czy uda się go zrealizować musimy jeszcze poczekać.

 Mimo wielu pomysłów nie wszystkie jednak udaje nam się zrealizować. Nie udało nam 

się uzyskać dofinansowania  projektu o które pisaliśmy do Ministerstwa Kultury, a także 

projektu dla grupy Artmagedon z programu „Równać Szanse”. 

Pandemia narobiła masę ogromnych szkód… Jak wyglądało życie Domu Kultury przez 

ostatnie miesiące ? 

Dom Kultury mimo pandemicznych ograniczeń  starał się i stara się być jak 

najbardziej otwarty dla mieszkańców. Właśnie zakończyliśmy półkolonie letnie dla dzieci, 

które trwały przez 3 tygodnie w Międzylesiu i Domaszkowie. Korzystaliśmy z basenu 

kąpielowego, dzieci spędzały czas na placu zabaw, brały udział w warsztatach plastycznych, 

kulinarnych, a nawet miały własny bal przebierańców.     

 Wcześniej w ramach programu „Sieć na kulturę” odbyło się szkolenie „Projektowanie 

graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, w 



którym wzięło udział 15 uczestników z Międzylesia i Domaszkowa. Szkolenie to trwało od 

marca do czerwca.           

 W Domaszkowie zorganizowany był projekt „Razem przeciw pandemii”, gdzie 

odbywały się zajęcia sportowe, wspólny Nordic Walking i wspomniane już zajęcia z 

fizjoterapeutą, a także zajęcia plastyczne, w których mogły brać udział całe rodziny. Projekt 

jak zwykle w Domaszkowie cieszył się ogromnym zainteresowaniem.                                                                                                                          

Dzięki współpracy z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika w MGOK odbyły się warsztaty 

dla pań, zakończone sesją fotograficzną. Stale współpracujemy z  różnymi organizacjami, 

sołectwami, bierzemy czynny udział w organizowanych przez nich imprezach, a także służymy 

sprzętem nagłaśniającym i pomocą w realizacji wielu pomysłów. W ramach naszej 

działalności przeprowadziliśmy też konkursy dla dzieci i dorosłych, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Szczególnie bożonarodzeniowe konkursy na kartkę, okno świąteczne i 

rodzinne śpiewanie kolęd przypadło mieszkańcom do gustu.  

 A jak wygląda „dziś” w Domu Kultury ? 

Ciągle zajmujemy się realizacją wspominanych już projektów, ale też planowaniem 

nowych. Od września chcemy wznowić kółko plastyczne, na które będą mogły uczęszczać 

dzieci i dorośli. Ostatnio udzieliliśmy też wywiadów dla Telewizji Kłodzkiej i TVP Wrocław, 

podczas których mogliśmy wypromować nasze dziedzictwo. Staramy się też stale prowadzić 

działalność na naszym Facebooku (www.facebook.com/MGOK.Miedzylesie) i stronie 

internetowej (https://www.mgok.eu/) , aby mieszkańcy mogli śledzić co ostatnio u nas się 

wydarzyło.  

I – na koniec. Plany, marzenia na przyszłość ? 

Chyba największym marzeniem jest uzyskanie funduszy na remont naszych budynków, 

ponieważ na każdym kroku widzimy, jak bardzo jest to potrzebne. Poza projektami i rozwojem 

chcemy też, aby Dom Kultury wizualnie też „zapraszał” mieszkańców i turystów i żeby mogli 

wiedzieć, że jesteśmy otwarci dla nich. 

Dziękuję za rozmowę 

INFORMACJA COVID – 19  

Kwarantanna:  

Gmina Międzylesie  - 12 osób 

Powiat Kłodzki  – 104 osób 

http://www.facebook.com/MGOK.Miedzylesie
https://www.mgok.eu/


 

16 LIPCA 2021 R. ODBYŁA SIĘ 

XXXVI SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazł się projekt uchwały dotyczącej 

zmian w budżecie gminy na rok 2021 

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.). 

 

NARADA SOŁTYSÓW 

9 sierpnia 2021 r. w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu 

odbyła się narada sołtysów. Głównym 

celem narady było przekazanie informacji 

w sprawie organizacji Dożynek Gminnych 

– 2021 , które w tym roku odbędą się Nowej 

Wsi w dniu 29 sierpnia (niedziela). 

Omówiony został stan przygotowań, 

sprawy organizacyjne oraz udział 

poszczególnych sołectw w  tej świątecznej 

uroczystości (delegacje, konkurs na 

najpiękniejszy wieniec lub kosz 

dożynkowy) 

Oprócz tego wspomniane były 

również inne sprawy, mi.n. związane ze 

szczepieniem społeczeństwa przeciwko 

wirusowi COVID-19, o możliwości 

szczepienia się chętnych osób. Omówiono 

również kwestie związane z działającym 

Funduszem Sołeckim (konieczność 

terminowości i prawidłowości wypełnienia 

dokumentów). 

Ostatnim punktem narady była 

informacja o rozdysponowaniu wśród 

mieszkańców naszej gminy ankiet 

dotyczących inwentaryzacji pieców w 

poszczególnych gospodarstwach. Zgodnie z 

przepisami gminy są zobligowane do 

przeprowadzenia na swoim terenie tego 

spisu, który w skali kraju umożliwi 

realizację programów polegających na 

ochronie powietrza. 

PRZETARGI W GMINIE 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie informuje, że w wyniku 

przeprowadzonych przetargów i zapytania 

ofertowego zostaną  podpisane 3 umowy z 

firmą PAR TRANS TRANSPORT 

HANDEL Przemysław Parasiewicz na 

następujące zadania: 1) „Długopole Górne 

przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 

61”- wartość zadania  183.532,99 zł, termin 

realizacji do 15 października 2021 r. 

Zadanie dofinansowywane jest z Budżetu 

Województwa Dolnośląskiego, w 

wysokości 74.466 zł. 2) „Przebudowa drogi 

gminnej na dz. Nr. Cz. 111,88 w Gajniku i 

dz. Nr 259, 260, cz. 201 w Nowej Wsi -I 

etap” ”- wartość zadania 814.665,35 zł, 

termin realizacji do 29 października 2021 r. 

Zadanie w całości dofinansowywane jest z 

Rządowego Funduszu Inwestycji 

http://www.miedzylesie.pl/


Lokalnych. 3) „Nagodzice - przebudowa 

drogi transportu rolnego dz. nr 80, cz. 87, 

79” – wartość zadania  99.000 zł, termin 

realizacji do 15 października 2021 r. 

Zadanie dofinansowywane jest z Budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w 

wysokości 41.580 zł. 

 

KONCERT W PISARACH 

15 sierpnia w kościele w Pisarach 

odbył się koncert w wykonaniu 

uczestników Letnich Międzynarodowych 

Warsztatów Instrumentalnych. Gościnnie 

wystąpiła znana sopranistka Beata Dunin. 

Dyrektorem artystycznym warsztatów był 

Tadeusz Melka. 

 

 

KONCERTY MUZYKI 

BAROKOWEJ 

  17-18 lipca w kościołach w Różance 

i Lesicy odbyły się Koncerty Muzyki 

Barokowej. Koncerty realizowane były 

przy dofinansowaniu Ministerstwa 

Dziedzictwa Narodowego. Przed licznie 

zebraną publicznością koncertowali artyści 

z Capelli Cracoviensis pod 

przewodnictwem dyrektora naczelnego i 

artystycznego Jana Tomasza Adamusa. 

Zebrana publiczność oklaskami prosiła o 

bisy występujących artystów. 

SPOTKANIE PREMIERA Z 

SAMORZĄDOWCAMI                                                   

W KAMIEŃCU 

ZĄBKOWICKIM 

 

18 sierpnia w Kamieńcu 

Ząbkowickim odbyłosię spotkanie  

premiera Mateusza Morawieckiego z 

samorządowcami, na którym pan premier 

przedstawił założenia programu Polski Ład 

oraz propozycji finansowania samorządów. 

W spotkaniu wzięła udział prezes Banku 

Gospodarstwa Krajowego Beata 

Daszyńska-Muzyczka. Przedstawiła ona 

analizę projektów, które wpłynęły do 

konkursu grantowego Polski Ład i 

poinformowała zebranych, że ocena 

projektów powinna nastąpić do końca 

października. W spotkaniu uczestniczył 

m.in. burmistrz Tomasz Korczak. 

TVP3 WROCŁAW 

W MIĘDZYLESIU 

 

 
 



22 lipca 2021 r. w Międzylesiu 

pojawiła się ekipa Telewizji Polskiej z 

Wrocławia, aby nagrać materiał filmowy do 

programu „Ruszaj z nami”. Jest to cykl 

wakacyjnych audycji telewizyjnych o 

tematyce turystycznej, promujący atrakcje 

oraz tożsamość Dolnego Śląska – jego 

walory przyrodnicze, historyczne, 

społeczne i kulturalne. Reporterzy gościli 

na międzyleskim rynku, w zamku, w 

Domkach Tkaczy oraz na basenie. Na 

przełęczy nad Różanką spotkali się z grupą 

rowerową „Wataha Międzylesie”. Z 

pracownikiem Nadleśnictwa Międzylesie 

odwiedzili wieżę widokową na górze 

Czerniec oraz ruiny Zamku Szczerba, skąd 

udali się do Długopola Zdroju. Wszystkim, 

którzy chcieliby zobaczyć odcinek z 

Międzylesiem w roli głównej podajemy 

link do  audycji 

https://wroclaw.tvp.pl/55114024/29072021 

 

MIĘDZYNARODOWY BIEG 

POKOJU 

 

W dniu 5 sierpnia 2021r. odbył się 

międzynarodowy bieg pokoju, który ruszył 

z czeskiego miasta Lankrone i kończył się 

na granicy Polsko - Czeskiej w 

Kamieńczyku. 

 

     Biegaczy przywitali Starosta  Mladkowa  

Roman Studeny oraz Burmistrz MiG 

Międzylesia Tomasz Korczak. Bieg Pokoju 

jest czyklicznie organizowaną 

międzynarodową imprezą sportową 

istniejącą od 1985 r. Co dwa lata bierze w 

niej udział ok miliona biegaczy na 

wszystkich kontynentach także w Polsce. 

Celem biegu Pokoju jest głównie 

promowanie pokoju, porozumienia i 

tolerancji pomiędzy ludzmi .  

 

 

 BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

NIEZŁOMNYCH  „TROPEM 

WILCZYM” 

 

       Dnia 15 sierpnia br. w Międzylesiu w 

ramach obchodów Święta Wojska 

Polskiego odbył się bieg poświęcony 

Pamięci Żołnierzom Wyklętym. 

Wydarzenie przygotowali Strzelcy 

Rzeczypospolitej z Międzyleskiej Jednostki 

https://wroclaw.tvp.pl/55114024/29072021


przy udziale Fundacji Wilczym Szlakiem. 

Trasa biegu stanowiła symboliczny odcinek 

1963 m.  

Wszyscy uczestnicy w trakcie biegu oddali 

hołd składając mini flagi przy tablicy 

poświęconej Żołnierzom Niezłomnym w 

obecności warty honorowej pełnionej przez 

Strzelców Rzeczypospolitej. W ramach 

honorowego patronatu i pomocy 

organizacyjnej wydarzenie współprowadził 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie 

Krzysztof Rusinek. 

 

    Uwieńczeniem trasy było uzyskanie 

pamiątkowych medali, które wręczali 

zaproszeni na uroczystość goście: 

Burmistrz Gminy Międzylesia Pan Tomasz 

Korczak oraz Ksiądz Proboszcz Parafii 

Bożego Ciała Marcin Martynek.  

 

 

 

Na biegu oprócz pogody dopisała również 

frekwencja najmłodszych uczestników. Dla 

wszystkich przygotowano poczęstunek z 

grilla, słodycze i przekąski. Podobnie jak w 

ubiegłym roku wręczono unikalne Złote 

Wilki, które zostały wykonane i przekazane 

przez Ewelinę Antosiak. W tym roku 

powędrowały do Międzygórza, Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz Boboszowa.  

 

Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa 

Międzylesie za pomoc i wsparcie 

organizacyjne, OSP Roztoki za 

zabezpieczenie medyczne oraz organizację 

ruchu, Sołtysowi Międzygórza za pomoc 

przy cateringu, za obecność 

przedstawicielom Rady Miejskiej z 

Międzylesia i Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

 

 



PÓŁKOLONIE LETNIE 2021 

Tegoroczne półkolonie rozpoczęły się 19  

lipca i trwały do 6 sierpnia. Zajęcia dla 

dzieci trwały w godzinach od 9.00-13.00. 

Łącznie w Domaszkowie i Międzylesiu 

udział w półkoloniach brało udział 53 

dzieci. Każdego dnia dzieci miały 

zapewnione drugie śniadanie i poczęstunek 

(napoje, owoce, słodycze, lody, frytki, 

naleśniki, gofry, muf finki, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pierwszego dnia dzieci poznały 

wolontariuszy z programu Erasmus, którzy 

wraz z opiekunami przeprowadzali zabawy 



dla najmłodszych. Początkowo zabawy 

miały na celu wzajemne poznanie i 

integrację, aby każdy mógł czuć się 

swobodnie. Zależnie od pogody dzieci 

korzystały z placów zabaw, Orlika czy 

basenu kąpielowego, gdzie aktywnie 

spędzały czas na świeżym powietrzu.  

     

 W deszczowe dni odbywały się 

zajęcia manualne, dzieci tworzyły 

kreatywne prace plastyczne, a także miały 

możliwość wzięcia udziału w zajęciach 

kulinarnych, ruchowych, grach i zabawach 

zespołowych. Było też „kino”, przy okazji 

którego jeden z wolontariuszy Armaan 

Bruno przeprowadził prezentację o swoim 

kraju – Indiach. Wielką atrakcją była 

wycieczka do LaBefana w Dolniku. 

Dmuchańce, wielka kula i tatuaże sprawiły 

wszystkim wiele radości .  W ostatnich  

dniach półkolonii zorganizowany został bal 

przebierańców, na którym wspólnie bawiły 

się obie grupy. Trzy tygodnie półkolonii 

minęły szybko i dzieci pełne pozytywnych 

wrażeń czekają  już na kolejne.  

   

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

półkolonii za wesołe, pełne niespodzianek i 

śmiechu wspólnie spędzone chwile. 

 

KOLOROWO W 

DOMASZKOWSKICH 

PLACÓWKACH 

 

Dzieci z przedszkola i klas I-III powitają 

nowy rok szkolny w wesołych salach. Z 

własnych dochodów zostały zakupione 

nowe barwne meble do dwóch sal 

przedszkolnych oraz nowe kolorowe blaty 

do ławek dla uczniów klas najmłodszych. 

 

 
 

Na wymianę mebli czekają jeszcze 

dwie sale w przedszkolu. Stare meble, które 

do tej pory były i są używane mają 40 lat. 

Mamy nadzieję, że dzieciom przyjemniej 

będzie spędzać czas w naszych placówkach. 

 

 
 

POLSKO - CZESKI RAJD 

ROWEROWY 

 

 



W sobotę 7 sierpnia 2021 r. na 

zaproszenie Euroregionu Glacensis grupa 

rowerowa „Wataha Międzylesie” wzięła 

udział w Polsko – Czeskim Rajdzie 

Rowerowym, którego trasa wiodła z Nowej 

Rudy Słupca przez Nową Rudę, Zamek 

Sarny w Ścinawce Górnej, Wambierzyce do 

Radkowa. Rajd został zorganizowany z 

okazji 25 - lecia działalności 

Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis. Impreza miała 

charakter bardzo rodzinny – wszak 

rowerzyści to jedna wielka zgrana rodzina. 

Przejazd był bardzo rekreacyjny, 

poprowadzony urokliwymi drogami z 

fantastycznymi widokami na Góry Stołowe 

oraz Broumovske Steny. Na trasie 

przystanki na regenerację sił i integrację. 

 

 

 

Zwieńczeniem wydarzenia był 

piknik rodzinny w geoparku nad Zalewem 

Radkowskim. Organizatorzy zadbali o to, 

byśmy czuli się bezpiecznie - perfekcyjne 

zabezpieczenie trasy oraz opieki medycznej 

i technicznej. Zapewnili także wyśmienity 

poczęstunek zarówno podczas przystanków 

na trasie, jak i podczas pikniku. Każdy 

uczestnik rajdu otrzymał także pamiątkową 

koszulkę rowerową. Zważywszy, że w 

rajdzie uczestniczyło około 150 osób w tym 

nasza 12. osobowa grupa było to niełatwe 

zadanie logistyczne, któremu organizatorzy 

sprostali na szóstkę, za co serdecznie 

dziękujemy. Udział w wydarzeniu był 

czystą przyjemnością. Oby więcej takich 

imprez. 

Dziękujemy za zapewnienie 

transportu naszej rowerowej grupie UMiG 

w Międzylesiu, za bezpieczne dowiezienie 

nas tam i z powrotem kierowcy Jerzemu 

Sługockiemu, a za transport naszych 

rowerów Rafałowi Majewskiemu. 

 

 

WIEŚCI Z MIĘDZYLESKIEGO 

BASENU 

 

Sezon na basenie kąpielowym 

rozpoczął się wraz z początkiem wakacji tj. 

26 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2021 r. 

Obiekt jest otwarty w poniedziałki w godz. 

14.00 – 18.00, a od wtorku do niedzieli w 

godz. 10.00 – 18.00.  

Lato w tym roku wyjątkowo 

kapryśne. Mało upalnych dni, częste 

zachmurzenie, deszcze i burze, chłodne 

noce. Niemniej do dnia 22 sierpnia 2021 r. 

z usług basenu skorzystało 7.147 Klientów. 



Wakacje dobiegają końca. Mamy nadzieję 

na jeszcze trochę słońca i ciepła, by 

wszyscy miłośnicy pływania, wodnej 

rekreacji i plażowania w te ostatnie dni 

funkcjonowania basenu mogli skorzystać z 

naszych usług.  

 

W sobotę 21 lipca 2021 r. na basenie 

odbyły się nietypowe zawody pływackie 

pod nazwą „Z wodą za pan brat”. Impreza 

została zorganizowana w ramach projektu 

pt.  "Polsko - Czeska przyjaźń sportowa 

Międzylesie - Orlické Záhoří" 

realizowanego w okresie od 01 kwietnia 

2021 r. do 31 maja 2022 r. przez gminę 

Międzylesie wraz z partnerem z Orlické 

Záhoří. Koordynatorem projektu z ramienia 

gminy jest p. Justyna Adamów. 

 

 

Na czas imprezy, po czterech dniach 

niepogody, niebo wyczarowało okno 

pogodowe i piękne słońce, które z 

pewnością zachęciło do uczestnictwa 

 

 

 

Podczas zawodów uczestnicy 

zmierzyli się z nietypowymi konkurencjami 

pływackimi zatytułowanymi: „Silne nogi”, 

„Silne ręce”, „Mistrz nurkowania” – 

przeprowadzane w basenie pływackim. 

„Pływanie na macie”, „Pływanie na 

makaronie” oraz „Bieg w wodzie” – 

przeprowadzane w basenie rekreacyjnym. 

Kto uczestniczył w imprezie ten wie, że 

deska trzymana w rękach, piankowa 

ósemka trzymana pomiędzy nogami, 

płynięcie na kole ratunkowym lub na 

piankowym makaronie raczej spowalnia i 

utrudnia pływanie, ale uciechy było co 

niemiara. Nawet Ci z początku 

niezdecydowani postanowili spróbować 

swoich sił i postawić na zabawę. Każdy 

uczestnik sam decydował, w ilu i w których 

konkurencjach weźmie udział. W co 



najmniej jednej konkurencji udział wzięło 

47. uczestników.  

 

Na Mistrzów i Wicemistrzów w 

każdej  konkurencji oraz w każdej z trzech 

kategorii wiekowych czekały dyplomy oraz 

nagrody, zakupione w ramach działań 

projektowych. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy uczestnictwa i 

upominki.  

Gorący poczęstunek dla 

uczestników zawodów zapewnili 

pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzylesiu – serwowano 

pierogi ruskie i z jagodami. Ponadto w 

formie samoobsługi można było 

przygotować sobie kawę i herbatę.  

Podczas imprezy dwukrotnie można 

było uczestniczyć w energetycznym Aqua 

aerobicu prowadzonym przez p. Michała 

Kopaczyńskiego.  

W godzinach trwania imprezy 

obowiązywał darmowy wstęp na teren 

obiektu. Impreza tego typu odbywała się po 

raz pierwszy. Jako organizatorzy wiemy, że 

było to duże wyzwanie logistyczne, 

zwłaszcza, że nie wiedzieliśmy, jak dużym 

zainteresowaniem zawody będą się 

cieszyły.  

 

 

W organizację zawodów 

zaangażowani byli pracownicy basenu, 

Urzędu Miasta i Gminy, ZGKiM, MGOK, 

wolontariusze, którzy demonstrowali i 

sędziowali konkurencje „pływackie”. 

Staraliśmy się, jak najlepiej sprostać temu 

wyzwaniu i mamy nadzieję, że sprawiliśmy 

wszystkim uczestnikom imprezy dużo 

radości. 

Z ROWEROWEGO 

PODWÓRKA 

Za nami kolejne imprezy rowerowe. 

W sobotę 10 lipca 2021 r. chętni rowerzyści 

spotkali się przy terenach rekreacyjno-

sportowych w Domaszkowie, by pościgać 

się na trasie Domaszków – ul. Polna, ul. 

Śnieżna – Jaworek – Nowa Wieś – 

Domaszków ul. Polna i wziąć udział w II 

„Wilczej Międzyleskiej” organizowanej w 

ramach XXVI Dni Międzylesia. Do 

pokonania zawodnicy mieli 12,3 km. oraz 

160 m. różnicy wzniesień. Oprawa  

zawodów bardzo poważna – dmuchana 

brama START – META, namioty, stoliki, 

ławeczki, akcesoria reklamowe gminy 

Międzylesie, catering dla uczestników, a 

przede wszystkim pierwszy poważny test 

zestawu do pomiaru czasu (testowanie 

wypadło bardzo pomyślnie). Wszystko to w 

ramach projektu „Przenikanie się kultur 

pogranicza Międzylesie – Orlicke Zahoři”, 

który jest współfinansowany ze środków 

EFRR oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 



Pogoda dopisała – słońce i idealna 

temperatura, w sam raz na zdobycie 

wzniesienia. Na starcie odliczyło się 22 

rowerzystów w tym Natasza i Nadia w 

rowerowej przyczepce, ciągnionej przez 

tatę oraz Mikołaj (w stroju Watahy 

Międzylesie) jadący za tatą na sztywnym 

holu. Zegar zestawu pomiarowego 

uruchomiony o godz. 10.00 a od 10.01 

kolejni zawodnicy co minutę ruszają na 

trasę. Chip umieszczony na numerze 

startowym uruchamia czujnik na linii startu, 

a tym samym zaczyna rejestrować czas 

przejazdu zawodnika, automatycznie 

zapisując go po przejechaniu linii mety. 

Walka zacięta. Rywalizacja toczy się 

pomiędzy siódemką kobiet oraz dwunastką 

mężczyzn i chłopców.  

Najszybszymi przedstawicielkami płci 

pięknej okazały się: 

Joanna Bzowy z Międzylesia 30’23’’ 

Anna Zoszczak ze Szklarni 30’52’’ 

Edyta Samborska z Domaszkowa 31’13’’ 

Najszybsi mężczyźni wyścigu to: 

Ireneusz Działkowski z Ludwikowic 

Kłodzkich 25’37’’ 

Sławomir Ratuszniak z Międzylesia 26’02’’ 

Robert Karmelita z Bystrzycy Kłodzkiej 

26’24’’ 

Niemniej wszystkim rowerzystom 

należą się szczere gratulacje za podjęcie 

wyzwania – do tych gratulacji dołączone 

zostały pamiątkowe medale udziału w 

„Wilczej Międzyleskiej”, które na szyi 

rowerzystek i rowerzystów zawieszał 

Burmistrz Międzylesia, który również 

pokonał trasę wyścigu. 

Dziękujemy pracownikom Urzędu 

Miasta i Gminy: obsłudze Biura Zawodów 

pp. Kasi Bernasińskiej i Justynie Adamów; 

operatorom zestawu pomiarowego pp. 

Markowi i Patrykowi Glińskim; obsłudze 

technicznej p. Jurkowi Sługockiemu. 

Dziękujemy za piękne oznakowanie trasy – 

nie dało się zabłądzić. Dziękujemy również 

strażakom z OSP Domaszków, którzy 

zabezpieczali trasę przejazdu, ułatwiali 

włączanie się do ruchu oraz byli gotowi 

nieść pomoc medyczną – na szczęście 

wszyscy rowerzyści nie dość, że dotarli na 

metę cali i zdrowi to również szczęśliwi i 

zadowoleni. 

Dziękujemy licznym 

fotoreporterom – dzięki ich zdjęciom 

wydarzenie pozostanie niezapomniane. 

Następna „Wilcza Międzyleska” za 

rok. Niemniej w świecie rowerowym nadal 

się dzieje. Kolejna rowerowa impreza, czyli 

IV etap „Korony Międzylesia 2021” miała 

miejsce 17 lipca 2021 r.  

Na rowerzystów czekaliśmy w 

Nagodzicach przy skrzyżowaniu z DK33. 

Zaskakująca liczba uczestników – 23 

odliczyła się na starcie. Trasa wiodła przez 

Nagodzice i prowadziła do skrzyżowania 

nagodzickiej drogi wśród pól z DK33 w 

pobliżu kapliczki. Do pokonania 3,3 km 

oraz 50 m. różnicy wzniesień. Trasa lekka, 

łatwa i przyjemna – po prostu dla każdego. 

A widoki 360⁰… po prostu oczu nie można 

było nacieszyć.  

Obsługa imprezy, jak zawsze na 

medal pp. Maria Zadorożna i Irena Trytek 

prowadzące biuro; starter p. Jerzy 

Błążejewski; sędzia pomiaru czasu p. 

Zbyszek Kania. Najlepszy czas dnia 

wykręcił Rafał Majewski 07’24’’, 

wyprzedzając o 2 sekundy Sławomira 

Ratuszniaka 07’26’’ oraz o 12 sekund 

Roberta Karmelitę 07’46’’.  



 

V etap „Korony Międzylesia” 

wystartował nietypowo w niedzielę 22 

sierpnia 2021 r. Biuro imprezy w miejscu 

startu, czyli w Międzylesiu przy pawilonie 

GSu, rozpoczęło zapisy od godz. 9.00. Na 

liście startowej zapisano 21 uczestników. 

Mieli oni do pokonania 4,8 km oraz 110 m. 

różnicy wzniesień. Meta znajdowała się w 

Pisarach przy Ośrodku Wypoczynkowym 

„Modrzewie”. Rodzina Majewskich podjęła 

się nie tylko pokonać trasę rowerem, lecz 

również oznakować trasę podczas jazdy w 

kierunku mety, a na mecie mierzyć 

pozostałym uczestnikom czas przejazdu. 

Od startu do mety rowerzystów prowadziły 

strzałki i motywujące napisy w stylu: 

brawo, prędzej, jeszcze prędzej, koniec 

górki, jeszcze 100 m., super… Nie wszyscy 

wszystkie zdążyli przeczytać – tak gnali do 

mety.  Najszybciej gnał Sławomir 

Ratuszniak 12’35’’, wyprzedzając Piotra 

Galika 13’23’’ oraz Edytę Samborską 

13’57’’. Przypominamy – to tylko 

najkrótsze czasy dnia, ale w naszej imprezie 

każdy, kto pokonał trasę  zdobył pierwsze 

miejsce w swojej własnej, jedynej w swoim 

rodzaju kategorii, więc brawa należą się 

wszystkim uczestnikom. Ponadto 

niezmiennie cieszymy się Waszą 

obecnością, nowymi twarzami w 

„Koronie”, uczestnikami, którzy po 

okresach nieobecności do nas wracają. Zaś  

wszystkich rowerzystów, którzy nie 

pokonali jeszcze żadnego etapu, zachęcamy 

– spróbujcie chociaż raz wziąć udział w 

„Koronie” – może i Wam się spodoba w 

niej uczestnictwo. 

Najbliższy VI etap odbędzie się w 

sobotę 18 września 2021 r. Zapisy w 

Roztokach na placu rekreacyjnym od godz. 

9.00. Start pierwszego uczestnika o 10.01. 

do pokonania dystans 5 km oraz 70 m. 

różnicy wzniesień. Meta w Goworowie 

przy Przystanku dla turystów. Gorąco 

zapraszamy. 

 

SPISZ SIĘ W SOBOTĘ W URZĘDZIE 

MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

28.08.2021 – NSP 2021 

W dniu 28.08.2021 r. (sobota) w Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie w pok. nr 8 w 

godzinach od 10:00 do 14:00 będzie pełnił 

dyżur pracownik, który pomoże wypełnić 

formularz.  

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL 

osób, z którymi się mieszka oraz nazwiska 

rodowego matki. 

Telefon kontaktowy w sprawie 

Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2021  – 74 812 63 27 

wew. 13, 14 lub 15. Odpowiemy na 

wszystkie Państwa pytania.  

Zapraszamy serdecznie wszystkich 

mieszkańców gminy Międzylesie. Nie 

odkładajmy obowiązku spisowego na 

ostatnią chwilę.  

SPISZ SIĘ NA DOŻYNKACH 

GMINNYCH W NOWEJ WSI  

29.08.2021 R.  – NSP 2021 



Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

gminy Międzylesie, którzy nie wzięli 

jeszcze udziału w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 

na Dożynki Gminne w dniu 29.08.2021 r., 

które odbędą się w Nowej Wsi. Podczas 

uroczystości zostanie zorganizowany 

Mobilny Punkt Spisowy, w którym 

pracownicy Głównego Urzędu 

Statystycznego z Wałbrzycha oraz 

pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie pomogą wypełnić formularz. 

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL 

osób, z którymi się mieszka oraz nazwiska 

rodowego matki.  

 

OGŁOSZENIE 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

2021/2022 

1 wrzesień 2021 r. 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Międzylesiu 

- godz. 8.30 – kl. I – sala gimnastyczna 

- godz. 9.00 – kl. II – III oraz V – VIII – 

uczniowie udają się z wychowawcami do 

klas  

- godz. 9.00 – kl. IV – sala gimnastyczna 

- do godz. 11.00 – zajęcia z wychowawcami 

- godz. 11.30 – odwozy  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

Dom Kultury w Domaszkowie: 

- godz. 8.30 – I i II grupa przedszkolna 

- godz. 9.00 - III i IV grupa przedszkolna  

- godz. 9.30 – kl. I – III (kl. I z rodzicami) 

- godz. 10.00 – kl. IV - VIII  

Wszystkich uczestników rozpoczęcia 

roku szkolnego zobowiązuje się do 

przyjścia w maseczkach i przestrzegania 

procedur bezpieczeństwa                                

(dezynfekcja rąk, zachowanie odległości) 

WOLNE MIEJSCA 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu 

informuje, że: 

- Samorządowe Przedszkole w 

Domaszkowie dysponuje 5 wolnymi 

miejscami, na rok szkolny 2021/2022, dla 

dzieci 5 letnich. Tel. kontaktowy 74 813 20 

47. 

- Samorządowy Żłobek w Międzylesiu 

dysponuje 1 wolnym miejscem dla dziecka, 

w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia 

do 3 lat. Tel. kontaktowy 695 325 981. 

 

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 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


