
 

 

 



DZIŚ  GOŚCIEM  INFORMATORA  GMINY  MIĘDZYLESIE  JEST 

KRYSTYNA  MAGIEROWSKA – KASZA 

DYREKTOR  I  LICEUM  OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO 

W  BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ 
Pracuje pani w szkole już… ?  

Bardzo długo, ponad 30 lat i to w tej samej szkole. Przez te lata zmieniało się wiele. 

Czym może wyróżnić się I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich  w 

Bystrzycy Kłodzkiej  na tle innych placówek w powiecie ? 

Jesteśmy zespołem szkół, w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące, 

gimnazjum, a także szkoła zaoczna – liceum i policealna, kształcąca w zawodach medycznych. 

Nasze liceum nie jest duże, ale dzięki temu udaje nam się stworzyć przyjazną atmosferę, a 

uczniowie nie są anonimowi. Razem realizujemy wiele interesujących projektów.  

Spośród innych szkół powiatu kłodzkiego wyróżnia nas na pewno to, że nasi uczniowie 

niemal co roku są finalistami olimpiad i konkursów ogólnopolskich. W ostatnich latach są to 

laureaci olimpiady matematycznej, teologicznej, biologicznej, języka angielskiego, konkursu 

akademickiego o stypendium i indeks im. Biskupa Chrapka na Uniwersytecie Warszawskim, 

ogólnopolskiego konkursu Historia Bliska, ogólnopolskiego konkursu informatycznego 

"Interaktywny produkt IT. I z  ostatniej chwili: I miejsce w Polsce naszej uczennicy Marty 

Lampasiak w konkursie fizycznym „Poszukiwanie Talentów”, organizowanym przez 

Uniwersytet Warszawski. Nie wspomnę o sukcesach w konkursach o zasięgu powiatowym  i 

wojewódzkim,             a także o sukcesach sportowych – jest ich naprawdę dużo. Mamy wśród 

naszych uczniów mistrzów świata i Europy.  Niewątpliwie za sukcesami uczniów stoją 

nauczyciele i ich bardzo dobra praca.  

Jest niż demograficzny. W jaki sposób wpłynął on na liczbę klas i liczebność uczniów? 

Niestety, mniejsza liczba urodzeń, a także emigracja wpłynęła się na zmniejszenie 

liczby oddziałów w szkole. Nie ma to wpływu na liczebność klas. Klasy w liceum mają po 28 - 

34 uczniów. Nie ułatwia to pracy nauczycielom, ale taka jest konieczność ekonomiczna. 

Jak przebiegły w tym roku matury? Czy uważa pani, że system rekrutacji na studia 

oparty o oceny z matur jest sprawiedliwy ?  

Nie ma jeszcze wyników matur pisemnych. Wyniki poznamy 30 czerwca. W ubiegłych 

latach było bardzo dobrze, mamy dużo wyższą zdawalność matur niż i średnia zdawalność 

matury w Polsce, województwie, a także w naszym powiecie. Uzyskane wyniki 

z poszczególnych przedmiotów są również wyższe niż średnie wyniki uzyskane w liceach 

powiatu i województwa.          W tym roku maturę ustną z języka ojczystego i obcego zdali 

wszyscy uczniowie. Jeżeli chodzi   o drugą część pytania, trudno odpowiedzieć jednoznacznie. 

Z jednej strony matura jest taka sama w całej Polsce, więc daje uczniom równy start na 

studia, zwłaszcza uczelnie z limitowaną liczbą miejsc, z drugiej strony trudność matury  w 

poszczególnych latach jest różna, więc nie jest to sprawiedliwe dla rekrutacji z różnych 

roczników. 



Z jakimi przedmiotami uczniowie poradzili sobie najlepiej, a jakie sprawiły im 

największą trudność ? 

Maturzyści bardzo dobrze radzą sobie z przedmiotami na poziomie podstawowym. 

Znacznie trudniejszy jest poziom rozszerzony, wymaga solidnej pracy.  

Corocznie wysokie wyniki są z języka angielskiego i … matematyki. 

Zdecydowana większość uczniów, którzy zdają maturę chce kontynuować naukę. 

Prowadzicie państwo statystyki dotyczące ilości waszych absolwentów, którzy dostają się 

na studia ? Jeżeli tak, to jak się kształtują wyniki ? 

Oczywiście badamy losy absolwentów. Od wielu lat nasi maturzyści w ogromnej 

większości podejmują naukę na uczelniach, także tych renomowanych. W ostatnich latach 

obserwujemy zainteresowanie studiami zaocznymi, co podyktowane jest sytuacją 

ekonomiczną. 

Co może pani powiedzieć o dalszych losach waszych maturzystów? Czy znajdą się wśród 

nich osoby znane i cenione w kraju ? 

Na przestrzeni 70 lat istnienia liceum wśród absolwentów jest wielu ludzi znanych                

i przynoszących chlubę szkole. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich naukowców, ludzi 

zajmujących wysokie stanowiska w polityce i biznesie, lekarzy, sportowców, ludzi kultury. 

Wymienię kilku, którzy utrzymują ze szkołą ścisły kontakt i wspierają nasze  działania. Są to  

urzędujący burmistrzowie Bystrzycy i Międzylesia – pani Renata Surma i pan Tomasz 

Korczak, ks. Abp Wojciech Ziemba – Metropolita Warmiński, Ks. Abp Jan Martyniak - 

biskup kościoła grekokatolickiego, pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego: dr 

Małgorzata Ruchniewicz i dr Arkadiusz Wojtyła, Marian Łącki – wieloletni dyrektor banku, 

Marek Magierowski – znany dziennikarz, Marek Karwowski – poeta, Przemysław Saleta – 

sportowiec, Artur Chamski – aktor i piosenkarz. Wśród naszych absolwentów jest też 

wyjątkowo dużo nauczycieli, którzy zasilają kadry pedagogiczne w szkołach praktycznie  w 

całej Polsce. Być może tradycja nauczycielska wywodzi się z historii gmachu szkoły –  w 

latach 1880 – 1925 mieściło się w nim  Katolickie Seminarium Nauczycielskie. 

Jaki wpływ na poziom szkoły ma to, że przy liceum działa także gimnazjum ? 

Nie ma to większego znaczenia.  

Dużo mówi się o dobrych relacjach między uczniami i nauczycielami. Co według Pani 

najbardziej przeszkadza w porozumieniu się jednych i drugich, co najbardziej pomaga? 

Grono nauczycielskie w liceum jest stosunkowo młode, co sprzyja dobrym relacjom. 

Nauczyciele są bardzo otwarci na potrzeby uczniów i myślę, że uczniowie to potrafią docenić. 

Co przeszkadza? Chyba zbyt szybkie tempo pracy, co jest konieczne ze względu na bardzo 

krótki czas, jaki mamy na przygotowanie uczniów do matury. Nowa podstawa programowa 

nie jest przyjazna ani dla uczniów, ani dla nauczycieli.  



Czy uważa pani, że młodzież potrzebuje autorytetów? Kim trzeba być, by stać się 

autorytetem dla młodzieży  

Jak najbardziej potrzebuje. Nasza młodzież szuka autorytetów i myślę, że nie jest z tym 

najgorzej. Aby być autorytetem? Trzeba być uczciwym i porządnym człowiekiem. 

Czy, pani zdaniem, polska szkoła rozwija ucznia? 

Polska szkoła ciągle „ jest na zakręcie”. Nie sprzyjają rozwojowi uczniów 

niekończące się reformy i zmiany. Uważam, że niepotrzebnie skrócono do trzech lat naukę w 

szkole średniej. Ciągły pośpiech nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi młodego człowieka.  

Brakuje czasu na działania wychowawcze, społeczne, kulturalne, takie zwyczajne życie 

szkolne. 

Jaki, według pani, powinien być współczesny nauczyciel ? 

Wykształcony, odpowiedzialny i z pasją. 

Czy nie odnosi  pani wrażenia, że szkoła traci funkcje wychowawcze ? 

Mówiłam o tym wcześniej. Jest coraz mniej czasu na wychowywanie. W rodzinach też. 

Z jakimi problemami muszą borykać się dziś dyrektorzy szkół ?  

Przede wszystkim finansowymi. Jest coraz mniej dzieci, więc kurczy się subwencja 

oświatowa. A szkołę trzeba ogrzać, posprzątać, kupić pomoce dydaktyczne. Jakość w oświacie 

to także dobre finanse. Kreda i tablica to za mało, nawet dla najlepszego nauczyciela. 

Proszę dokończyć zdanie:  Szkoła moich marzeń to … 

Bez biurokracji i problemów finansowych.  

Czy utrzymuje pani kontakty z koleżankami i kolegami z liceum ? 

Oczywiście, że tak. Choć nie są one częste, bo większość mieszka daleko.  

Pytam, bo 27 czerwca fetować będziecie państwo 70 – lecie swego liceum, co sprawi że 

podczas zjazdu absolwentów dojdzie do wielu wzruszających spotkań po latach…Proszę 

o kilka zdań o zaplanowanym przebiegu uroczystości… 

Uroczystości są zaplanowane z rozmachem. Zgłosiło się około 300 absolwentów. 

Będzie Msza Święta z poświęceniem nowego sztandaru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 

występ artystyczny, zwiedzanie wystaw, koncert jubileuszowy w szkole muzycznej (w 

wykonaniu naszych absolwentów), a wieczorem bal. Uczestnicy dostaną pamiątki: 

okolicznościową pocztówkę, znaczek z wizerunkiem szkoły, książkę o szkole oraz film, 

zmontowany przez młodzież, uczniów, który pokazuje życie młodzieży dawniej i dziś.  

Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy nie zdążyli kupić biletu. Jedynie na bal miejsc już 

nie ma. 



Na zakończenie może kilka słów od siebie… 

Chciałabym podziękować panu Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej Międzylesia za 

ogromne wyróżnienie, jakim jest uhonorowanie naszej szkoły medalem „Zasłużony dla Miasta 

i Gminy Międzylesie”. Jest mi tym bardziej miło, że  duża część społeczności szkolnej, a także 

absolwenci są mieszkańcami miasta i gminy Międzylesie.  

 

 

Dziękuję za rozmowę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODBUDOWA DROGI 

POWIATOWEJ NR 3269D W 

MIEJSCOWOŚCI JODŁÓW, KM 

13+485 DO 16+162 – II ETAP                                                           

[INTENSYWNE OPADY 

DESZCZU LIPIEC 2012 r.] 

Na podstawie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego w 

dniu 15.05.2015r. najniższą ofertę cenową 

złożyła firma „DROGMOST” Sp. z o.o. w 

Kłodzku na kwotę 465 726,35 zł. Umowa 

z Wykonawcą na wykonanie zadania 

została podpisana w dniu 29.05.2015 r. 

Na realizację inwestycji powiat 

kłodzki uzyskał dofinansowanie z 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji               

w ramach programu odbudowy 

infrastruktury drogowej zniszczonej w 

wyniku powodzi (80 % dofinansowania 

wartości zadania, 20 % to wkład własny 

powiatu kłodzkiego) 

Zakres robót obejmuje m.in. 

wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej         

z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S 

o gr. 4 cm na jezdni i zjazdach oraz 

ustawienie barier ochronnych stalowych 

jednostronnych. 

Termin realizacji zadania 

zgodnie z umową ustalono do 30 lipca 

2015 r. 

 

REMONTY DRÓG 

Rozpoczęto remont kolejnego odcinka 

drogi w Boboszowie (w górnej części wsi na 

działce nr 106), odcinek 0+775 do 1+000. 

Wymieniono najbardziej zużyty przepust. 

Prace trwają. Wykonawcą robót jest 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

„DROGMOST’  

z Kłodzka. Planowany termin ukończenia 

robót 15 sierpnia 2015 r. 

W ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych będą remontowane                        

w Gminie dwa odcinki dróg: 

 

 

1) W Nowej Wsi na działkach nr 213cz., 

214, 215 w km 0+600 do 1+240. 

Termin wykonania 31 lipca 2015 r. 

2) W Długopolu Górnym na działkach nr 

159, 558, 543 w km 0+000 do 0+723. 

Termin wykonania                      31 

sierpnia 2015 r. 

Wykonawcą robót obu odcinków jest  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

„DROGMOST’ z Kłodzka. 

 

KONSERWACJA CIEKU 

 W KAMIEŃCZYKU 

 
W najbliższym czasie rozpocznie 

się konserwacja cieku wodnego na dł. 1000 

mb., przepływającego przez wieś 

Kamieńczyk, który jest własnością gminy 

Międzylesie. Będzie to kontynuacja prac 

prowadzonych w ubiegłym roku, gdzie 

również został wyremontowany górny 

odcinek potoku na dł. 1 km. 

Prace będą polegały na odmulaniu 

koryta potoku i skarpowanie, usunięciu 

zbędnego zakrzaczenia oraz drzew 

tamujących przepływ wody, jak również 

naprawa istniejących murów oporowych. 

Środki na ten cel, w wysokości 

50% przedsięwzięcia gmina otrzymała             

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

Dolnośląskiego, w ramach ,,Odnowy 

Dolnośląskiej Wsi”. Planowane 

zakończenie prac przewidziane jest na 

połowę września 2015 r. 



 

WYKASZANIE POBOCZY 

DRÓG  

Od dnia 08.06.2015 r. w gminie 

Międzylesie rozpoczęto akcję 

mechanicznego koszenia poboczy dróg 

gminnych. Zadanie wykonała Firma 

Usługowo–Transportowa „Dar – Tur”                 

z Międzylesia na podstawie stosownej 

umowy. Wykaszaniem objęto drogi gminne 

w Boboszowie, Pisarach, Długopolu 

Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Jaworku,  

Nowej Wsi, Roztokach. W ramach zadań 

„Roboty publiczne” usuwane są 

zakrzaczenia przy drodze powiatowej nr 

3269 D, na odcinku Nowa Wieś – 

Goworów na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy Starostwem 

Powiatowym w Kłodzku, a Gminą 

Międzylesie. 

 

ROWEREM PRZEZ GMINĘ 
 

Na terenie naszej gminy jest gęsta 

sieć oznakowanych tras rowerowych,                  

o łącznej długości ponad 135 km. Każdy 

rowerzysta może sobie wybrać trasę 

dostosowaną do swoich możliwości.  

Wszelkie informacje oraz mapki można 

uzyskać na stronie: www.miedzylesie.pl             

w zakładce dla Turysty. 

Z ciekawszych tras możemy 

polecić ,,ścieżkę czerwoną.” Biegnie ona 

z Długopola Górnego poprzez Różankę, 

Międzylesie, Pisary, Jodłów aż do 

turystycznego przejścia granicznego 

(Jodłów-Horni Morava). Długość jej 

wynosi ok. 41 km. 

Szlak jest jednym z trudniejszych, 

dlatego też polecamy go wytrwałym                     

i zaawansowanym rowerzystom. 

Najtrudniejszy etap występuje na odcinku 

Pisary – Jodłów, gdzie na długości ok.               

10 km różnica wzniesień wynosi 220 m. 

Koniec trasy wprowadzi nas                   

w obszar Natura 2000 – Góry Bialskie                  

i Masyw Śnieżnika, łącząc się z na byłym 

turystycznym przejściu granicznym z trasą 

czeską. 

Inną ciekawą trasą jest część 

,,ścieżki zielonej”, biegnącej od stacji PKP 

w Międzylesiu, w kierunku Lesicy, 

następnie Kamieńczyka do turystycznego 

przejścia granicznego Kamieńczyk – 

Mladkov, o długości. ok. 8 km 

Jest szczególnie trudną trasą, 

zwłaszcza w początkowej, liczącej                     

ok. 4 km części, gdzie jest bardzo stromy 

podjazd pod górę. Dlatego polecana jest 

dla bardzo zaawansowanych cyklistów. 

Trudy pierwszej części wynagrodzą 

zapierające dech w piersi widoki na 

południową część Kotliny Kłodzkiej. 

Polecamy również cykliczną 

imprezę typu ,,Up Hill” czyli ,,Pod Górę” 

pod nazwą ,,Korona Międzylesia. Każdy 

kolejny etap jest bardzo zróżnicowany                 

i mieści się od 3 km do 10 km. Jest to 

impreza otwarta dla każdego, kto uwielbia 

rower i stara się aktywnie spędzać czas na 

świeżym powietrzu. Każdy chętny może 

zmierzyć się w tej imprezie nie tylko                   

z innymi, ale przede wszystkim pokonać 

swoje słabości. Prawie każdy etap kończy 

się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami 

oraz napojami. Osiągnięcia pasjonatów 

czterech kółek można znaleźć na 

Facebooku, jak również na stronie 

www.miedzylesie.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w tej imprezie, jak również do 

przemierzenia rowerem naszej gminy, 

gdzie można zwiedzić wiele ciekawych 

miejsc. 

 

PRZETARGI 

Przetargi na remont budynków mieszkalnych: 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  

informuje, że dnia 19 czerwca 2016 r. zostały 

ogłoszone przetargi nieograniczone dot.: 

1. Remont budynku mieszkalnego 

Długopole Górne nr 141 wraz                      

z budową przydomowej oczyszczalni 

ścieków. 

2. Remont budynku mieszkalnego 

Długopole Górne nr 154 wraz                        

http://www.miedzylesie.pl/
http://www.miedzylesie.pl/


z budową przydomowej oczyszczalni 

ścieków.    

Szczegółowe informacje dostępne są na 

stronie internetowej www.miedzylesie.pl                     

w zakładce: ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE, przetargi  - Rok 2015 – ZP. 

 

NAJLEPSZE INICJATYWY 

LOKALNE 

Sołectwo Gajnik na projekt pn. 

,,Niwelacja terenu. Przygotowanie podłoża pod 

chodnik/kostkę brukową przy świetlicy 

wiejskiej oraz pod planowany plac zabaw”, a 

także miejscowość Szklarnia na utwardzenie 

drogi dojazdowej oraz placu przy świetlicy 

wiejskiej, otrzymały po 1 000 zł. w ramach XI 

edycji powiatowego konkursu na ,,Najlepsze 

inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach 

programu ,,Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”. 

Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. 

na zakup materiałów budowlanych 

niezbędnych do wykonania zadania. Zadania 

będą realizowane na podstawie 

przygotowanych przez Powiat Kłodzki umów 

o dofinansowanie projektu. 

 

JUBILEUSZ  50-LETNIEGO 

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

 

W dniu 19 czerwca 2015 roku 

obchodziliśmy w naszej gminie Jubileusze 

50 - lecia Pożycia Małżeńskiego. To 

właśnie ponad 50 lat temu los połączył ich 

życie, by przez następne lata spełniać się 

jako para małżonków, idąc przez życie 

razem. Ich wysiłek w budowaniu udanego 

małżeństwa docenił Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej wyróżniając 

Medalem za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. Uroczystość wręczenia 

odznaczeń odbyła się w Miejsko Gminnym 

Ośrodku Kultury w Międzylesiu. Nie 

odbyło się bez życzeń, toastów, 

wspomnień i wzruszeń. Uroczystość, która 

zdaniem wielu zapadnie na długo w 

pamięci, przygotowali: Burmistrz Miasta             

i Gminy Międzylesie oraz Zastępca 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Oznaczeni medalem za długoletnie pożycie 

małżeńskie zostali Państwo: 

1. Helena i Piotr Bień 

2. Irena i Jan Cichoccy 

3. Teofila i Antoni Hanus 

4. Genowefa i Henryk Koziarzewscy 

5. Kazimiera i Wiesław Kulbaka 

6. Wiesława i Alfred Kutarba 

7. Halina i Władysław Łojko 

8. Helena i Mieczysław Palka 

9. Zofia i Jan Ponulak 

10. Daniela i Władysław Rokita 

11. Ewa i Jakub Szuba 

12. Barbara i Stanisław Wiśniewscy 
 

Dwie z par nie mogły uczestniczyć                         

w spotkaniu ze względu na stan zdrowia.  

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy 

najserdeczniejsze gratulacje i gorące 

życzenia spokojnego i radosnego życia 

wśród swoich dzieci i wnuków, jak 

również doczekania w szczęściu i zdrowiu 

kolejnych jubileuszy. 

ZA NAMI XXI DNI 

MIĘDZYLESIA 

 
W dniach od 12.06.2014 – 

14.06.2014 odbywały się XXI Dni 

Międzylesia. Obchody dni miasta 

tradycyjnie rozpoczęto uroczystą Sesją 

Rady Miejskiej organizowaną w sali 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

http://www.miedzylesie.pl/


Międzylesiu. Otwierająca obchody sesja 

cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Jednym z punktów programu sesji było 

odznaczenie osób, wyróżniających się i 

uhonorowanie ich medalem „Zasłużony dla 

Miasta i Gminy Międzylesie”. Poczet 

wyróżnionych w tym roku poszerzono o 

pięciu nominowanych przez Kapitułę 

Odznaczenia: 

- Panią Stanisławę Manecką,  
- Pan Andrzeja Juraszka, 

- Pana Ryszarda Pasternaka,  

- Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika,  

- I Liceum Ogólnokształcące im.    

  Powstańców Śląskich w Bystrzycy  

  Kłodzkiej. 

 
 

Sesja była również okazją do podsumowania 

wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i 

Gminy Międzylesie, które odbyły się w dniu 8 

czerwca br,                       i wręczenia przez 

Burmistrza MiG                        i 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

zaświadczeń o wyborze na radnych 

Młodzieżowej Rady. 

 

 

 Sesja cieszyła się dużą frekwencją, a 

wśród zaproszonych gości znaleźli się: 

wyróżnieni z lat poprzednich, radni, sołtysi, 

ksiądz dziekan, pracownicy urzędu, 

funkcjonariusze władzy publicznej, 

przedstawiciele placówek oświatowych                

i innych jednostek organizacyjnych.  

Po sesji o godz. 15.30 zaproszono 

wszystkich do szkoły w Międzylesiu na 

otwarcie wystawy tematycznej „Moja 

instytucja moja miejscowość”. 

Na zamku w Międzylesiu o godzinie 

20 entuzjaści poezji spędzili wieczór taneczno 

literacki pod tytułem „Kobiety i sztuka”.  

Nasza lokalna poetka pani Lila Kucfir 

oraz tancerki z kłodzkiego zespołu Hunam 

Sensual Project zaprezentowały niecodzienne 

połączenie poezji i tańca w scenerii najbardziej 

reprezentacyjnej Sali Kominkowej zamku. 

Artystki podzieliły spotkanie na trzy bloki 

tematyczne, składające się ze zróżnicowanych 

tematycznie wierszy oraz antraktów 

tanecznych wprowadzających w klimat 

kolejnych  bloków poezji. Warto wspomnieć, 

że wiersze, które zostały przedstawione 

pochodzą z kolejnego już tomiku „Szkice 

niespiesznie zmyślone”, wydanego przez Lilę.  

Serdeczne podziękowania należą się 

panu Piotrowi Sługockiemu oraz pani 

Dagmarze Bieniewskiej, pracownikom Zamku 

za pomoc w organizacji spotkania. 

Od 20.00 na polu biwakowym 

zespół Kacz Team z Bystrzycy Kłodzkiej 

poprowadził dyskotekę. Licznie 



zgromadzeni uczestnicy bawili się 

doskonale do 1 w nocy. 

 

 
 

Na sobotę przygotowano wiele 

atrakcji. Na stawach odbyły się Zawody 

Wędkarskie o Puchar Burmistrza i 

wędkowanie dla najmłodszych. Dla 

lubiących sport odbyły się zawody w biegu 

przełajowym „Parszywa trzynastka”, 

zawody rowerowe i turniej piłki siatkowej, 

a na placu przed OSP dzieci malowały 

kredą  na asfalcie. 

 

 

W sobotnie południe odbył się także 

Międzyleski Rajd Szlakiem Jana Pawła II  

(Kamieńczyk-Boboszów), gdzie frekwencja 

mimo upału dopisała. 

 

W Nadleśnictwie  Międzylesie 

otwarto wystawę fotograficzną „Przyroda 

Ziemi Kłodzkiej” pana Przemysława 

Ziemieckiego 

Od 16:00 na polu biwakowym 

królowały dania z grilla. W tym roku w 

„XI grillowaniu pod Trójmorskim 

Wierchem”  udział brało 15 drużyn 

grillujących, w tym sołectwa (Dolnik, 

Potoczek, Międzylesie, Gajnik, Nowa 

Wieś, Lesica, Różanka, Domaszków, 

Pisary) oraz  Koło Łowieckie Ostoja , Dom 

Dziecka, Ogrody Działkowe Tęcza, 

starostwo Kraliky, Lichkov, Bartoszowice. 

Łącznie zebrano 2365zł 

 

 
 

Kwota ta przekazana została przez 

burmistrza na ręce dyrektor Domu Dziecka 

Zofii Sornat z przeznaczeniem na 

wypoczynek letni dzieci, dodatkowo 

prezes koła łowieckiego Ostoja przekazał 

na rzecz dzieci 3000 zł. 

 

 
 

Nie brakowało akcentów 

muzycznych. Mogliśmy „ucieszyć ucho” 



słuchając występów zespołów śpiewaczych 

: Róża, Oset, Długopolanie, 

Międzylesianie oraz  Dziecięcej Orkiestry 

Dętej z Kralik i Orkiestry OSP 

Międzylesie.  

W trakcie imprezy odbył się 

„Turniej Strzelecki  o Puchar Burmistrza”, 

który poprowadzili panowie – Bogdan 

Kozłowski i Jacek Juraszek, oraz 

„Mistrzostwa Międzylesia we Wbijaniu 

Gwoździa” które poprowadził pan 

Stanisław Szura. 

 

 
 

Wyniki turnieju strzeleckiego: 

1 miejsce  Bogusław Zadorożny, 2 miejsce 

Grzegorz Majewski, 3 miejsce Mieczysław 

Majewski  

 

Wyniki mistrzostw we wbijaniu 

gwoździa:  
1miejsce - Przemysław Konopacki, 2 

miejsce  Józef Matła, 3 miejsce Robert 

Zoszczak  

Dla kibiców piłki nożnej zapewniono  

strefę kibica, gdzie wspólnie oglądano 

zwycięski mecz Polska – Gruzja. 

 

 
 

O 21.00 na scenie pojawiły się  trzy piękne 

dziewczyny z zespołu ANGEL SONG, 

które zabawiały publiczność przebojami z 

lat 80.  

 
 

Energetyczny występ porwał do tańca 

wielu uczestników.  

O 23.00 nad polem biwakowym rozbłysły 

fajerwerki.  

Wspaniały pokaz zawdzięczamy panu 

Aleksandrowi Lipińskiemu. 

 

 
Zabawę taneczna do późnych godzin 

nocnych poprowadził Solo Musik. 

Niedziela to tradycyjnie dzień 

przeznaczony dla dzieci. 

Od godziny 13:00 zaprezentowały swoje 

umiejętności taneczno-wokalne grupy z 

przedszkola, z Zespołu Szkół w 

Międzylesiu i Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego z Domaszkowa, oraz 

dziecięca grupa Zumby. 

 

 



 

Podziwialiśmy także umiejętności sztuk 

walki HapKiDo. 

 
 

Zachwycił wszystkich wspaniały pokaz 

taneczny w wykonaniu pań z  Akademii 

Ruchu z Goworowa i grupy tanecznej Plus 

Minus. Dla najmłodszych przygotowano 

wiele atrakcji: pokaz sprzętu ZUK i OSP 

Międzylesie, oraz odrestaurowany stary 

pojazd strażacki pana Jacka Juraszka. 

Dużym powodzeniem cieszyło się bardzo 

urozmaicone i bogate w niespodzianki 

stoisko Nadleśnictwa Międzylesie. 

 

Tradycyjnie najbardziej oblegany przez 

dzieci był  park linowy przygotowany 

przez żołnierzy Piechoty Górskiej                       

z Kłodzka.  

 

 
 

PODZIĘKOWANIA 

 
Składamy serdeczne podziękowania za 

wszelką pomoc i  wielkie zaangażowanie 

w organizację XXI Dni Międzylesia 

następującym instytucjom: 

Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 

Zakładowi Usług Komunalnych, 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej                     

i Mieszkaniowej, Polskiemu Związkowi 

Wędkarskiemu Kołu w Międzylesiu, 

MLKS Sudety Międzylesie, Bibliotece w 

Międzylesiu, firmie ZAMEK  Międzylesie, 

parafii Międzylesie, Nadleśnictwu 

Międzylesie, MTS Międzylesie, Bankowi 

Spółdzielczemu w Kłodzku, OSP 

Międzylesie, OSP Goworów, OSP 

Długopole Górne, OSP Domaszków, 

sołectwom, Ogrodom Działkowym 

„Tęcza”, Kołu Łowieckiemu „Ostoja”, 

Domowi Dziecka z Domaszkowa, 

starostwom z Kralik, Bartoszowic                              

i Lichkowa, 

zespołom śpiewaczym: „Międzylesianie”, 

„Róża”, ”Długopolanie”, ”Oset”  oraz 

Dziecięcej Orkiestrze  z Kralik i Orkiestrze 

Dętej OSP z Międzylesia, ZHP                            

z Bystrzycy Kł, Piechocie Górskiej                      

z Kłodzka, GOPR, policji, straży 

granicznej, ZDEL-owi, pizzerii Mała 

Toskania, Zespołowi Szkół w Międzylesiu, 

Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu                    

z Domaszkowa, Samorządowemu  

Przedszkolu z Międzylesia, pracownikom 

UMiG, Akademii Ruchu z Goworowa, 

grupie tanecznej Plus - Minus i ZUMBA, 

sekcji „HAPKIDO” i Dejavu                              

z Międzylesia 

Dziękujemy serdecznie osobom 

prywatnym: 

za opiekę medyczną: Aleksandrowi                    

i Tomaszowi Lipińskim, Grzegorzowi 

Rycombel, Arturowi Mendlowi, 

Stanisławowi Szurze i Monice Halczyk za 

prowadzenie konkursów, turniejów, 

zabaw: Bogdanowi Kozłowskiemu, 

Jackowi Juraszkowi, Stanisławowi Szurze, 

Marianowi Barczukowi i Janowi 

Chrobakowi, za obsługę fotograficzna 

Krzysztofowi Jasek, za pomoc 

Krzysztofowi Dudkowi, Mariuszowi 

Dudkowi, Bogusławowi Steckiemu, 

Jerzemu Kysiowi  i wszystkim 

wolontariuszom, a za piękny wokalny 

występ Oliwii Łukaszewicz z Prudnika. 

 

MODERNIZACJA UJĘCIA 

WODY W DOMASZKOWIE 

W dniu 02.06.2015r. pracownicy 

Zakładu Gospodarki Komunalnej                      



i Mieszkaniowej w Międzylesiu zamontowali 

pompę głębinową w studni głębinowej nr 2Z w 

Domaszkowie, która docelowo będzie pełnić 

rolę studni awaryjnej. Sytuacja kryzysowa jaka 

miała miejsce  w marcu br. na ujęciu wody              

w ww. miejscowości, spowodowana awarią 

pompy głębinowej i unieruchomieniem studni 

głębinowej nr 1, pozbawiła mieszkańców 

dostawy wody na kilkadziesiąt godzin.  

 

 

Studnia nr 1 będąca studnią 

podstawową w zakresie poboru wody dla 

potrzeb zaopatrywania mieszkańców była 

jedyną w ciągłej eksploatacji. ZGKiM posiadał 

zapasową pompę głębinową, ale przy tej awarii 

okazało się to niewystarczające, zaistniała 

realna potrzeba uruchomienia drugiej studni 

głębinowej w celu poprawy niezawodności 

dostawy wody dla wsi Domaszków. Do 

uruchomienia studni nr 2Z niezbędny był 

zakup zestawu złożonego z rur pompowych, 

łączników wraz z pompą głębinową.  

Nową wykonaną ze stali nierdzewnej 

pompę głębinową 4F24 włoskiej firmy Belardi 

z silnikiem Sumoto 4400N o mocy 5,5kW 

zamontowano na rurach pompowych 

(wznośnych) kołnierzowych wykonanych z 

HDPE. Jest to innowacyjne rozwiązanie 

charakteryzujące się szeregiem zalet                  

w porównaniu z konwencjonalnymi rurami 

stalowymi – odporność na korozję, niska waga, 

wysoka wytrzymałość, szczelne              i 

solidne połączenie kołnierzowe, lekkie            i 

łatwe w montażu i transporcie, zredukowana 

średnica kołnierza - pozwoliła na umieszczenie 

rur pompowych z PE w studni o mniejszej 

średnicy rury studziennej.  

 

 

Po kilku dniach próbnego pompowania 

w dniu 9 czerwca włączono studnię nr 2Z do 

wodociągu, a pompę głębinową ustawiono w 

trybie pracy równoległej z pompą ze studni nr 

1. W tym trybie czas napełniania zbiornika 

wody skrócił się o 33%. W kolejnym tygodniu 

testowo wyłączono studnię nr 1 i dokonano 

pomiarów wydajności samej studni 2Z. Wyniki 

pomiarów pokazują, że jest                 w stanie 

zapewnić ciągłość dostawy wody dla 

mieszkańców Domaszkowa. 

W kolejnym etapie modernizacji ujęcia 

zostaną wymienione rury pompowe stalowe    

w studni nr 1 na rury wykonane z HDPE. 

Niezbędne materiały zostały już zakupione. 

Powyższa inwestycja w całości została 

sfinansowana z dotacji celowej udzielonej  z 

budżetu gminy. 

 

 

 



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) 

*01.07.2015*15.07.2015*  

POMOC BEZPŁATNA ! 

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

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ” 

 

Od 30 marca do 03 czerwca 2015 roku  

piętnastu uczniów z klasy 1a,  Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Domaszkowie, brało 

udział w projekcie powszechnej nauki 

pływania.   

„Umiem pływać” to program rządowy 

wprowadzony i współfinansowany przez 

MSiT oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego. Projekt 

zakładał systematyczny i powszechny 

udział dzieci w zajęciach sportowych                         

z zakresu nauki pływania.  

Dzieci wzięły udział w 10 zajęciach, które 

odbywały się na krytej pływalni w 

Kłodzku, na którą  uczniowie mieli 

zapewniony darmowy dojazd.  

Zajęcia w ramach projektu powszechnej 

nauki pływania to przede wszystkim 

propozycja  skorzystania z możliwości 

nabycia podstawowych umiejętności 

pływania,  ale również możliwość 

rozwijania i podnoszenia sprawności 

fizycznej, zachęcanie do systematycznego 

uprawiania sportu w czasie wolnym od 

nauki . Dzieciaki edukowane były również 

w zakresie bezpiecznego korzystania                   

z akwenów wodnych.  

Wszyscy uczestnicy projektu są bardzo 

zadowoleni z udziału w nim, dzieci bardzo 

chętnie uczestniczyły w zajęciach 

prowadzonych na basenie, bez względu na 

poziom umiejętności i sprawności 

fizycznej. Bardzo mile spędzały czas,                  

a uśmiech ciągle gościł na ich buziach 

 



RAZEM WESELEJ!  

 DZIEŃ RODZINY W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

W DOMASZKOWIE 
 

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy 

podzielić się z Państwem wrażeniami z 

Dnia Rodziny, który po raz kolejny 

zorganizowaliśmy 1czerwca przy okazji 

Dnia Dziecka. Cieszymy się z dużej 

frekwencji, gdyż okazuje się, że nasze 

Dzieci i ich Rodzice spragnieni są 

aktywnego świętowania, które w tym roku 

przebiegło pod hasłem RAZEM WESELEJ! 

 

 
 

Zadbaliśmy o to, by zaspokoić 

oczekiwania zarówno przedszkolaków, 

dzieci ze szkoły podstawowej                              

i gimnazjalnej jak i ich Rodziców.  

 Maluszki obejrzały m. in. 

przygotowany dla nich przez 

gimnazjalistów spektakl pt. „Czerwony 

Kapturek”, a same zrewanżowały się 

pełnymi uroku piosenkami i tańcem. 

Starsze dzieci z przejęciem recytowały dla 

Mam i Tatusiów wiersze, chwytały za 

serce piosenką i zachwycały 

różnobarwnymi tańcami. Gimnazjaliści               

z kl. I i II odkryli swoje talenty 

kabaretowe, a gimnazjalistki kolejny raz 

brawurowo tańczyły w rytmie 

najnowszych hitów.     
Na wysokości zadania, a nawet 

wyzwania rzuconego ze sceny, stanęli też 

Tatusiowie - czesząc długowłose 

bliźniaczki, Mamusie - prasując koszule i 

wiążąc krawaty (to okazało się 

najtrudniejsze), a przy tym… naprawiając 

rower. W międzyczasie Dzieciaki 

szykowały obiad i to nic, że ciasto 

naleśnikowe zagęściły mąką ziemniaczaną, 

a kartofle po obraniu przypominały 

kalafiory- ważne, że RAZEM WESELEJ!   

 

 

W przerwie między występami 

częstowaliśmy dzieci i rodziców 

kiełbaskami z grilla, słodkimi wypiekami 

przygotowanymi przez nasze Mamy,                    

i potem były jeszcze lody, a na końcu… 

sportowe zawody. Nasza wspólna zabawa 

udała się także dzięki zaangażowaniu 

wielu przyjaznych szkole osób, m.in. Pań  

z Domu Kultury i Radzie Sołeckiej                     

w Domaszkowie, którym bardzo 

serdecznie Dziękujemy. 

 

NOC W GIMNAZJUM 

 
Z  29  na 30 maja odbyła się druga  

noc w Samorządowym Gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie zorganizowana przez RSG. 

W tym roku  młodzież  miała możliwość  

oglądania filmów w dwóch  salach 

projekcyjnych, oraz  uczestniczenia                    

w zabawach i grach integracyjnych. Dla 

chętnych dostępna była również  

pracownia  informatyczna.  Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się w tym roku 

gry planszowe.  Gimnazjaliści rozgrywali 

pasjonujące pojedynki trwające nawet po 

cztery godziny.   



 
Uczniom towarzyszyli opiekunowie: pani 

Barbara Muskała – Boltje, pani Barbara 

Kuźmińska-Dudek, pani Katarzyna 

Ziemianek oraz pan Sebastian Kopeć. 

 

„IGRZYSKA WIEDZY 2014” 

 

 
 

W Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Domaszkowie miały 

miejsce „Igrzyska Wiedzy”- ogólnopolski 

zdalny konkurs z poszczególnych 

przedmiotów. W konkursie z języka 

angielskiego wzięło udział czterech 

uczniów klasy IV. Na szczególne uznanie 

zasługuje Agnieszka Góźdź, która zajęła 

drugie miejsce, uzyskując aż 89% 

poprawnych odpowiedzi. Pozostali 

uczniowie: Sebastian Socha z wynikiem 

72,5%, Weronika Lubczyńska - 72%                 

i Aleksandra Czarniecka - 50% otrzymali 

dyplomy za uczestnictwo oraz dodatkowe 

nagrody ufundowane przez szkołę. Na ręce 

tej czwórki składamy gorące gratulacje                

i życzymy dalszych sukcesów. 

 

EDUKACJA LEŚNA 

 

14.06.2015r. do Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci                 

w Domaszkowie przybyli leśnicy                     

z Nadleśnictwa Międzylesie: p. Mariusz 

Kępa, i  panie: Anna Krótkiewicz,                     

i Joanna Krawiec.  

Przeprowadzili pogadanki                      

z uczniami kl. IV-VI związane z roślinami 

chronionymi występującymi w Kotlinie 

Kłodzkiej, a z uczniami kl. I-II rozmawiali 

na  temat „Zachowania się w lesie”.  

Uczniowie, którzy brali czyny 

udział w zajęciach otrzymali narody 

książkowe, cukierki, baloniki z logo 

Nadleśnictwa Międzylesie. W czasie zajęć 

panowała miła  atmosfera, w której 

uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli 

przygotowane prezentacje multimedialne.  

Uczniowie i nauczyciele dziękują                       

p. Mariuszowi Kępie z Nadleśnictwa 

Międzylesie za współpracę ze szkołą 

mającą na celu poszerzenie edukacji leśnej. 

 

UCZTA DLA OKA - 

ARBORETUM W 

WOJSŁAWICACH 

 
16.05.2015r. 21 uczniów z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie wraz z 

opiekunami: p. V. Skotnicką, p. H. 

Czerwik i p. S. Kopciem wzięło udział w 

wycieczce edukacyjnej do arboretum                 

w Wojsławicach.  

 



 
 

Uczestnicy wycieczki wędrując 

alejkami, podziwiali różnokolorowe azalie, 

różaneczniki, rododendrony, które na 

wiosnę wybuchły feerią barw. Poznawali 

ich łacińskie nazwy. Oglądali różnorodne 

okazy flory i fauny zgromadzone na wielu 

hektarach. Odpoczywali nad wodą,                    

w altanach i na ławeczkach. Obejrzeli 

również maszyny przeznaczone do prac 

polowych, budki lęgowe dla ptaków. 

Zwiedzili Galerię, by podziwiać japońskie 

ogrody na fotografiach. Z wycieczki 

uczniowie przywieźli różne okazy roślin, 

które będą długo przypominały im 

niezapomniane chwile spędzone                        

w arboretum w Wojsławicach.  
Dopisała pogoda i humory, więc wszyscy byli 

bardzo zadowoleni z tej żywej lekcji przyrody 

WYCIECZKA 

PRZEDSZKOLAKÓW                          

Z DOMASZKOWA                                       

DO WAMBIERZYC                                

I POLANICY 

W dniu 28.05.2015 odbyliśmy autokarową 

wycieczkę. Wzięły w niej udział dzieci              

z grupy "0" i ich rodzice. Wyruszyliśmy                   

o godz. 9:00 sprzed budynku przedszkola. 

Najpierw pojechaliśmy do Wambierzyc, 

gdzie zwiedziliśmy: ruchomą szopkę, 

Sanktuarium Maryjne i skansen z mini - 

zoo. Następnie pojechaliśmy do Polanicy. 

 Tam dzieci zjeżdżały na letnim torze 

saneczkowym i bawiły się w basenie                 

z kulkami. Najciekawszą, a zarazem 

najtrudniejszą atrakcją okazał się park 

linowy, z którego dzieci również 

skorzystały. Nie był to jednak ostatni punkt 

wycieczki, bo przyjechała po nas polanicka 

ciuchcia i zawiozła  do parku na lody.                

O godzinie 18:30 wyruszyliśmy w drogę 

powrotną, dzieciom mimo zmęczenia 

dopisywał humor. Wszyscy chętnie 

wymieniali się wrażeniami i oglądali 

kupione pamiątki. Wróciliśmy bardzo 

zadowoleni. 

WYCIECZKA W OKOLICE 

WAŁBRZYCHA 

 

Wałbrzych i jego najbliższe okolice to 

jedno z najciekawszych i najbardziej 

tajemniczych miejsc na Dolnym Śląsku. W 

dniu 19.05.2015 r. uczniowie klasy I i III 

Samorządowego Gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie pod opieką pani Violetty 

Skotnickiej i pana Sebastiana Kopcia  

uczestniczyli w wycieczce do Zamku Książ           

w Wałbrzychu oraz do Podziemnego Miasta 



"Osówka" w Sierpnicy. W trakcie zwiedzania 

komnat zamkowych pod okiem przewodnika, 

mogliśmy zapoznać się z historią zabytku. 

Obejrzeliśmy też wspaniałe zamkowe tarasy. 

Następnie cała grupa rozpoczęła zwiedzanie 

Palmiarni w Lubiechowie. Ostatnim punktem 

wycieczki było wędrówka podziemnymi 

korytarzami kompleksu "Osówka", 

znajdującego się w okolicach Głuszycy. Jest to 

najdłuższy tego typu kompleks w Górach 

Sowich, którego budowa jak się 

dowiedzieliśmy, rozpoczęła się w 1943 roku,  

a jej przeznaczenie do dziś nie jest znane. 

Zdaniem niektórych miała to być tajna kwatera 

Adolfa Hitlera. Wszyscy uczestnicy wycieczki 

choć zmęczeni, zakończyli ją w doskonałych 

humorach. 

ZAJĘCIA SZKOLNE ZE 

STRAŻAKIEM 

W dniu 18 maja uczniowie czwartej klasy 

Szkoły Podstawowej w Domaszkowie 

uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 

przeprowadzonych w Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Domaszkowie. Wiodącym 

tematem z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

było zagadnienie pożaru, zagrożeń z nim 

związanych oraz gaszenie ognia w źródle.  

 

Uczniowie po wysłuchaniu części wykładu 

przeprowadzonego w remizie OSP, mieli 

okazję spróbować swoich umiejętności 

podczas gaszenia ognia z użyciem gaśnic 

proszkowych. Zajęcia przeprowadził 

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej  w 

Domaszkowie Artur Mendel. 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 

 

W naszym przedszkolu kładziemy 

nacisk na bezpieczeństwo. Dlatego 

przedszkolaki miały okazję spotkać się z 

panią policjantką. W dniu 12. 05. 2015 do 

Samorządowego Przedszkola  w 

Domaszkowie przybyła  nadkomisarz do 

spraw nieletnich - Pani Łucja Szkwarek z 

komisariatu policji w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej 

atmosferze. Pani policjantka przybliżyła 

dzieciom zasady bezpiecznego poruszania 

się po drodze i zasady zaufania w stosunku 

do obcych. Szczególnym 

zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się 

Komisarz Lew, który towarzyszył naszemu 

gościowi. 

WYCIECZKA DO PRAGI 

 W klasie VI wszystko dzieje się po raz 

ostatni, bo przecież uczniowie kończą pewien 

etap edukacyjny- szkołę podstawową.    

Ostatnia nasza wspólna wycieczka odbyła się 

do Pragi. Zaczęliśmy zwiedzanie od 

zabytkowego klasztoru- Strachov, następnie 

przeszliśmy przez Hradczany i podziwialiśmy 

Zamek Królewski.  

O godzinie 12.00 byliśmy świadkami 

uroczystej zmiany warty. Oglądaliśmy również 

Katedrę Św. Wita . Mieliśmy okazję 

uczestniczyć w rejsie statkiem wycieczkowym 

po Wełtawie. Most Karola i widoki, które 

rozciągały się nad Wełtawą, zrobiły na nas 

olbrzymie wrażenie. Rynek z ratuszem , zegar 



Orloj i Plac Wacława to były kolejne punkty 

naszej wycieczki.  

Praga jest tak piękna i rozległa ,więc czasu na 

zakup pamiątek było niewiele. Na koniec 

jechaliśmy metrem i to też była niezła atrakcja.  

 Mam nadzieję, że uczniowie mojej 

klasy będą długo pamiętać tę wycieczkę                         

i w przyszłości kojarzyć ją będą z miłym 

akcentem ukończenia szkoły podstawowej. 

 

LEKKOATLETYCZNE 

SUKCESY NASZYCH 

UCZNIÓW 

 Uczniowie szkoły podstawowej 

oraz gimnazjum naszej szkoły brali udział 

w Indywidualnych Igrzyskach 

Lekkoatletycznych przechodząc przez 

zawody sportowe na szczeblu 

powiatowym, strefy wałbrzyskiej dostając 

się do finału dolnośląskiego. 

 

 

 

 

Zawody LA powiatowe odbyły się w 

Nowej Rudzie.  

Ze szkoły podstawowej Przemek Jasek 

zdobył III miejsce w biegu na 1000 m. a 

Jakub Wojtczak na tym samym dystansie 

X miejsce.  

Z gimnazjum Małgorzata Grajnert zdobyła 

III m. w biegu na 600m, Dominik Smoleń -

III m.w biegu na 1000m.  

Zawody strefy wałbrzyskiej odbyły się w 

Świdnicy i Przemek Jasek utrzymał III m. 

a w finale dolnośląskim we Wrocławiu z 

wynikiem 3.28.98 zdobył XV miejsce. 

Gimnazjaliści również spisali się na medal 

, ponieważ Małgosia Grajnert  utrzymała 

III m. w Świdnicy natomiast we 

Wrocławiu z wynikiem 1.54.50 zdobyła 

XIV m.  

Na zawodach strefy wałbrzyskiej Daniel 

Mendel zdobył IV m. w biegu na 300 m. i 

ten wynik dał mu awans do finału 

dolnośląskiego. 

Bardzo się cieszymy z sukcesów naszych 

uczniów, którzy pochodzą z niewielkiej 

placówki a mogli wziąć udział w  ważnych 

i prestiżowych zawodach sportowych. 

Wyciągnęliśmy wnioski do dalszej pracy                     

i   przygotowujemy się do kolejnych 

imprez lekkoatletycznych w tym sezonie. 

Małgosia Grajnert w Świdnicy- IIIm. 

Daniel Mendel udział w dolnośląskim finale 

biegu na 300m. 

Małgorzata Grajnert- XIV m w finale 

dolnośląskim.  

 

 

 

 



DYREKTOR ZESPOŁU 

SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO                           

IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI 

W DOMASZKOWIE 

INFORMUJE… 

 

…że uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2014/2015 odbędzie się 

26 czerwca 2015r. o godz. 9.00  

w Domu Kultury. 

 

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

Przerwa wakacyjna  

w Samorządowym Przedszkolu  

w Domaszkowie trwa od 

01.07.2015r. do 31.07.2015r. 

 

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

Przerwa wakacyjna do uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum od 

29.06.2015 do 31.08.2015r. 

 

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

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

„DRUGIE ŻYCIE 

ELEKTROŚMIECI” 

7 MIEJSCE W POLSCE !!! 

W ciągu całego roku szkolnego 

2014/2015 w Zespole Szkół w Międzylesiu 

realizowany był ogólnopolski konkurs 

„Drugie Życie Elektrośmieci”. Celem 

konkursu było  podniesienie stanu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa 

w zakresie prawidłowego postępowania ze 

zużytym sprzętem elektrycznym 

i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz 

zwiększenie poziomu zbiórki tego sprzętu. 

Konkurs składał się z szeregu ambitnych 

zadań i ciekawych wyzwań wykonanych 

przez zespół konkursowy 

„ELETRODZIECI” (uczniów koła 

ekologicznego). 

Przeprowadziliśmy edukacyjną 

kampanię społeczną i imprezę ekologiczną, 

przygotowaliśmy zbiórkę elektroodpadów 

w mieście, rywalizowaliśmy w szkolnych 

konkursach oraz w grze komputerowej 

„Wielka zbiórka elektrośmieci i zużytych 

baterii”, stworzyliśmy  nowe pytania do 

gry.  W sumie napisaliśmy do 

organizatora 7 raportów z naszych działań. 

I udało się odnieść sukces.  

Na 57 szkół z całej Polski 

zajęliśmy 7 miejsce.  Za zrealizowane 

działania jury przyznało punkty, które 

wymienimy na wirtualną walutę, za którą 

zakupimy sprzęt multimedialny w 

internetowym sklepiku. Dziękujemy 

wszystkim, którzy pomogli nam w 

realizacji tego konkursu i przyczynili się 

do szkolnego sukcesu.  

Grupa Elektrodzieci” prowadzona 

była przez p. Barbarę Lewandowską oraz 

p. Justynę Wyderską.  

 

 

SUKCESY PRZYRODNICZE 

UCZNIÓW KLAS 4-6 ZESPOŁU 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU 

 

Uczennice klasy 6a : Joanna Broszko oraz 

Dominka Czarny w Międzygminnym 

Konkursie „Góry Stołowe i okolice”  

zdobyły 1 miejsce. Konkurs odbył się                

w szkole w Długopolu Dolnym.  

 Natomiast uczniowie klas 4: Oliwia 

Majka, Roksana Michalak, Łukasz 

Cyrulik w finałach wojewódzkich 

konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” 

zdobyli 9 miejsce. Do konkursów uczniów 

przygotowała Barbara Lewandowska.  

 

 

 

 

 

 



NASZE ŚWIĘTO  W ZESPOLE 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU 

 
 

30.05.2015 roku  w szkole                    

w Międzylesiu odbył się festyn z okazji 

Dnia Dziecka.  Hasłem przewodnim 

imprezy było „Między nami 

jaskiniowcami”,  dlatego uczestnicy 

zabawy przebrali się  za jaskiniowców. 

Rozpoczęliśmy świętowanie o godzinie 14. 

Na początku wybraliśmy się na 

przechadzkę by zaprosić mieszkańców 

miasta na Dzień Dziecka. Przed szkołą 

było wiele atrakcji min.: trampolina, gry              

i konkursy z nagrodami, malowanie 

twarzy, wystawa hobby,  turniej strażacki, 

darmowy poczęstunek, a także występy 

uczniów naszej szkoły.  

 
Z powodu deszczu  nie było kilku 

atrakcji, a impreza została przeniesiona  do 

szkoły. Na korytarzu sprzedawane było 

ciasto, wata cukrowa, gofry, popcorn, lody.  

Rozdawane były również balony z helem, 

a w bibliotece szkolnej można było kupić 

książkę .Zabawa zakończyła się o godzinie 

17. Bardzo nam się podobało  i mamy 

nadzieję, że będzie więcej takich imprez. 

Dziękujemy Radzie Rodziców                             

i pracownikom szkoły za przygotowanie 

naszego święta! 

Uczniowie Zespołu Szkół w Międzylesiu. 

MŁODZIEŻOWA RADA 

MIASTA I GMINY WYBRANA 

 

W dniu 08.06.2015 r; w godzinach 

od 8:30 do 10:00 w gimnazjach na terenie 

gminy Międzylesie odbyły się pierwsze 

wybory do Młodzieżowej Rady Miasta               

i Gminy Międzylesie. W Gimnazjum Nr 1 

w Międzylesiu stanowiącym Okręg 

Wyborczy Nr 1 o mandat radnego ubiegało 

się jedenaścioro kandydatów, natomiast                

w Gimnazjum Nr 2 w Domaszkowie, 

stanowiącym Okręg Wyborczy Nr 2 - 

sześcioro kandydatów. Głosowanie 

poprzedzone było kampanią wyborczą, 

która trwała od 15 maja br. do niemalże 

samego dnia wyborów. Wybory odbyły się 

zgodnie z wcześniej ustalonymi 

procedurami, a nad prawidłowym ich 

przebiegiem czuwały specjalnie do tego 

zadania powołane Szkolne Komisje 

Wyborcze, które po podliczeniu głosów 

przedstawiły wyniki głosowania. 

           Najwięcej głosów otrzymali i zostali 

wybrani radnymi Młodzieżowej Rady 

Miasta i Gminy Międzylesie: 



 

W okręgu wyborczym Nr 1 w Międzylesiu 

1. Patryk Zamośny 

2. Patrycja Czarkowska 

3. Kamila Łukasiewicz 

4. Bartosz Polański 

5. Roksana Zarówny 

6. Natalia Kowalska 

7. Weronika Worosz 

W okręgu wyborczym Nr 2 w Domaszkowie 

8. Zuzanna Brocka 

9. Małgorzata Grajnert   

10. Kasper Pierzga  

 

 

ZAWODY 

LEKKOATLETYCZNE  

”DZIEŃ REKORDU” 

KRALIKI 26. 05. 2015r. 

 
Uczniowie Samorządowego Gimnazjum  

w Międzylesiu po raz kolejny wrócili                

z Czech z medalami i dyplomami za 

czołowe miejsca. Poniżej wyniki                       

w poszczególnych kategoriach                            

i konkurencjach. 

 

ROCZNIK 2001-2003 

 

Dziewczęta 

1. Wiktoria Kroczak: Im. – bieg na 

600m. 

2. Maria Fąfara: Im. – rzut piłeczką 

palantową 

 

Chłopcy 

1. Aleksander Bońkowski: Im.  – bieg 

na 60m, Im. – skok w dal. 

 

ROCZNIK 1999-2001 

 

Dziewczęta 
1. Paulina Kowalska: Im. – skok w 

dal, IVm. – bieg na 60m. 

2. Alicja Kołoszyc: IIm. – skok w dal, 

IIm. – bieg na 60m. 

 

Chłopcy 

1. Jakub Ambroziak: Im. – skok w 

dal, IIm. – bieg na 60m. 

2. Karol Szłapa: Im. – bieg na 60m. 

3. Maciej Zarówny: IIm. – skok w 

dal, IIIm. – pchnięcie kulą. 

OBCHODY 

"OGÓLNOPOLSKIEGO GŁOSU 

PROFILAKTYKI" W ZESPOLE 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU 

W dniu 01.06.2015 r. uczniowie 

Zespołu Szkół w Międzylesiu wraz                     

z nauczycielami wzięli udział 

w akcji inspirowanej przez Komendę 

Wojewódzką Policji pn. Ogólnopolski Głos 

Profilaktyki. Na początku odczytana 

została odezwa społeczności PaT 

(Profilaktyka a Ty), by przejść do 

głównego punktu programu. O godzinie 

14.00 nastąpił wspólny ZRYW 

WOLNYCH SERC (wybijanie rytmu 

serca), wykonywany przez 60 sekund – 

jednocześnie przez wszystkich 

uczestników, w całej Polsce.  

Ideę akcji stanowiło promowanie mody na 

życie wolne od uzależnień – życie bez 

narkotyków, alkoholu, bez przemocy.  

 

 



WYSTAWA ZDJĘĆ 

SATELITARNYCH 

WYKONANYCH PRZEZ 

CZŁONKÓW  KLUBU 

MŁODEGO ODKRYWCY                     

Z MIĘDZYLESIA 

             9 czerwca 2015 w międzyleskim 

domu kultury dokonano otwarcia wystawy 

zdjęć satelitarnych wykonanych przez 

członków Klubu Młodego Odkrywcy 

działającego przy Zespole Szkół                      

w Międzylesiu. Po powitaniu 

zaproszonych gości  i gimnazjalistów 

wyemitowano  film, który został 

nakręcony w kosmosie,  a za piękne 

zdjęcia i muzykę otrzymał nagrodę Grand 

Prix na Międzynarodowym Festiwalu 

Filmowym w Monaco.  

 

 

Wyprawa STS – 130, w czasie której 

nakręcono film  miała polski  akcent, gdyż 

astronauci w czasie swojej pracy słuchali 

muzyki Chopina. W lipcu zeszłego                  

roku po raz pierwszy wykonaliśmy               

zdjęcia satelitarne we współpracy                                    

z Międzynarodową Stacją Kosmiczną  ISS. 

Projekt został zainicjowany w Stanach 

Zjednoczony  przez  astronautę polskiego 

pochodzenia George’a Zamka. Projekt ten 

jest finansowany przez NASA.  

 Sam pomysł stworzenia wystawy 

zrodził się podczas Forum Klubów 

Młodego Odkrywcy w Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie jesienią 2013 

roku.  W projekcie NASA w misji 

lipcowej  wzięło udział 535 szkół z całego 

Świata, z Europy - 69 szkół, a z Polski- 28 

szkół. Wystawa podróżuje po Polsce od 

listopada 2014 roku. Między innym gościła 

w Centrum Nauki Kopernik, Na 

uniwersytecie w Poznaniu, planetarium w 

Poznaniu oraz w szkołach uczestniczących 

w projekcie.  

 

Uczestnicy spotkania mieli okazje 

podziwiać piękne zdjęcia z różnych 

zakątków świata, które zachwycały swoją 

kolorystyką i ukształtowaniem 

powierzchni.     

 Członkowie naszego klubu mogą 

być dumni z udziału w takiej akcji. 

Młodzież pracowała pod okiem Janiny 

Karwowskiej i  Władysława Broszko. 

 

RELACJA Z PROJEKTU 

„REGIONALNE TO I OWO” 

REALIZOWANEGO PRZEZ 

STOWARZYSZENIE 

„MIĘDZYLESIE RAZEM” 

 
Międzyleska młodzież gimnazjalna od 

lutego bieżącego roku realizuje projekt,             

w ramach programu Polskiej Fundacji 

Dzieci i Młodzieży „Równać szanse”. 

Celem projektu jest poznanie lokalnych 

twórców oraz pracy małego 

przedsiębiorstwa. Raz w miesiącu zaprasza 

lokalnych twórców na warsztaty, podczas 

których poznaje ich pasje, warsztat pracy. 



Młodzi ludzie chętnie uczą się nowych 

umiejętności. Jedną z nich było 

szydełkowanie.  

Warsztaty rękodzielnicze 

poprowadziła p. Renata Bońkowska. 

Każdy otrzymał materiały do pracy wraz                    

z wydrukiem wzoru. Pomimo niełatwego 

zadania, wszyscy podołali wyzwaniu                      

i wykonali podstawki pod kubki. 

Udane były również kolejne 

spotkania, choć nie obyło się bez małych 

niespodzianek. Podczas warsztatów 

kulinarnych, młodzież przygotowywała 

świąteczne wypieki i dekorowała ciasta, 

musiała wykazać się kreatywnością i 

wykorzystać przygotowaną już masę do 

innego ciasta.  

Co to jest carving dowiedzieliśmy 

się podczas następnych zajęć. Rzeźbienie 

w warzywach i owocach przybliżyła nam  

pani Aleksandra Przybytkowska, która 

posiada międzynarodowy certyfikat z tej 

dziedziny. Warsztaty sprawiły młodzieży  

dużo radości. Każdy uczestnik mógł  

„wyczarować” coś z owoców i warzyw. 

Apetycznie wyglądające dzieła aż żal było 

konsumować. Najwięcej satysfakcji i 

zainteresowania przyniosły warsztaty 

kosmetyczne.  

Wszyscy byliśmy zachwyceni 

pracą-pasją p. Beaty Kasperskiej, która od 

dwóch lat prowadzi swoją małą firmę 

kosmetyczną.  

 

Młodzież z zainteresowaniem 

słuchała mini-wykładu na temat 

kosmetyków pochodzenia naturalnego. 

Potem miała okazję przygotować 

samodzielnie, lecz zgodnie z instrukcją p. 

Beaty:  balsam do ust, krem  i kulki do 

kąpieli. Czekają nas jeszcze inne spotkania 

oraz zadania. Projekt realizowany jest  

dzięki dofinansowaniu  Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności.   
                                                                                                         

Beata Tokarska                                                                                                            

koordynator projektu 

 

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

MUZYCZNIE W MGOK 

 
16 maja br. o  godz. 11.00  w MGOK 

Międzylesie odbył się koncert uczniów 

Społecznego Ogniska Muzycznego                     

z Bystrzycy Kł. W koncercie udział brali 

uczniowie z terenu gminy Międzylesie                

z opiekunami: panią dyrektor  Elżbietą  

Kubicz i panem Stanisławem Młotem.               

W wykonaniu uczniów usłyszeliśmy 

utwory  na  pianino, gitarę i akordeon. 

Gratulujemy i dziękujemy za cudny 

koncert, życzymy wytrwałości                          

w kontynuowaniu nauki gry na 

instrumentach i samych muzycznych 

sukcesów. 

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

 

OGŁOSZENIE! 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 2014/2015 

W ZESPOLE SZKÓŁ  

W MIĘDZYLESIU 
 

 

 25.06.2015 r. – klasy III GIMNAZJUM  
godz. 16.00 – msza święta 

godz. 17.00 – zakończenie roku szkolnego  

 26.06.2015r. – klasy I- VI SP i I - II 

GIM  
godz. 8.00 – msza święta 

godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego                   

– kl. I – III SP 

godz. 9.45 – zakończenie roku szkolnego                     

– kl. IV – VI SP   

kl.  I – II GIMNAZJUM                            

godz.11.00  – ODWOZY 

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

 

 



PIŁKA NOŻNA W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

05.07.2015 – XVI TURNIEJ  O PUCHAR 

KS. DZIEKANA 

Godz. 12.00 Msza Św. polowa, po mszy 

rozgrywki 

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

12.07.2015 - XXI TURNIEJ O PUCHAR 

BURMISTRZA 

Godz. 9.00 

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

19.07.2015 - XXIII TURNIEJ   

O PUCHAR KRZYSZTOFA 

Godz. 9.00 

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

Wszystkie rozgrywki odbędą się na 

Stadion im. A.Skowrona w Międzylesiu 

„GÓRSKA PERŁA” W NOWEJ 

WSI ZDOBYTA PRZEZ 

ROWERZYSTÓW 

Sobotnie przedpołudnie 23 maja 

2015. Przy „Orliku” od 9.15 zbierają się 

uczestnicy II etapu tegorocznego sezonu 

„Korony Międzylesia” z Domaszkowa do 

Nowej Wsi.  

 

 
 

Uzbierała się nas 18-tka gotowa do 

pokonania trasy 7,3 km z różnicą 

wzniesień 265 m. Dotarcie do mety przy 

ośrodku wypoczynkowym „Górska Perła” 

wymagało pewnego wysiłku, ale każdy             

z dumą przekroczył jej kwiatową linię 

witany brawami tych, którzy wcześniej tu 

dotarli. 

 Zmęczenie towarzyszące 

podjazdowi jest nieodłącznym elementem 

tej radości, którą uczestnicy czerpią                   

z udziału w naszej imprezie rowerowej i ze 

spotkania w wyjątkowym gronie osób 

stawiających na aktywność ruchową. Tu 

każda nowa osoba witana jest z otwartymi 

ramionami i poczuje, jakby od zawsze                 

z nami była.  

Warto przypomnieć, że dzisiejszy 

etap był 16-tym od momentu powstania 

imprezy, a do chwili obecnej przynajmniej 

raz wystartowały w niej 53 osoby, a na 

listach startowych zapisano 165 osób.  

Końcowa część imprezy  

z wręczaniem Paszportów odbyła się 

w atmosferze pikniku przy ognisku 

zorganizowanym na terenie ośrodka, dzięki  

 

uprzejmości Gospodarza „Górskiej Perły”, 

któremu serdecznie dziękujemy za gościnę. 

Za nami III etap „Korony 

Międzylesia”, startowaliśmy 20 czerwca 

2015 o godz. 10.01 w Długopolu Górnym 

w pobliżu skrzyżowania w kierunkach 

Różanka, Roztoki, Domaszków. Trasa 

wiodła przez wieś Różanka w kierunku 

Niemojowa. Do pokonania było 7,7 km                

i 230 m. różnicy wzniesień. Meta 

znajdowała się na przewyższeniu,                      

w którym droga krzyżuje się z żółtym 

szlakiem turystycznym. Kolejny etap 

„Korony Międzylesie” 18 lipca 2015 r. 

Trasa Boboszów – Jodłów, serdecznie 

zapraszamy. Więcej informacji                          

w kolejnym numerze informatora.  

 

MLKS Sudety Międzylesie 

„KORONA MIĘDZYLESIA”          

23 MAJA 2015 

ETAP II    

  DOMASZKÓW – NOWA WIEŚ 

 

https://www.facebook.com/pages/Stadion-im-ASkowrona-w-Mi%C4%99dzylesiu/1459384414325526


 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ        

Z OKAZJI XXI DNI 

MIĘDZYLESIA 

13. 06. 2015r. odbyła się kolejna już XVI 

edycja Turnieju Piłki Siatkowej z okazji 

XXI Dni Międzylesia. W tropikalnych 

warunkach panujących na sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół                             

w Międzylesiu najwięcej sił zachowali 

siatkarze z Dolska i oni po raz pierwszy w 

historii tego turnieju zajęli I miejsce. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi 

międzylescy gimnazjaliści zajmując II m. 

Klasyfikacja końcowa: 

I m. – Dolsk 

II m. – Gimnazjum Międzylesie 

III m. – MTS Międzylesie 

 

Organizatorem turnieju było Międzyleskie 

Towarzystwo Sportowe oraz Urząd Miasta 

i Gminy w Międzylesiu. 

 

XV LEKKOATLETYCZNY 

TRÓJBÓJ PRZYJAŹNI 

PRZYGRANICZNEJ 

XV Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni 

Przygranicznej „Przyjaźń na sportowo- 

wesoło i zdrowo” odbył się 11czerwca 

2015 roku. W zawodach brało udział około 

96. uczniów i uczennic ze 5. szkół 

podstawowych /Międzylesie, Wilkanów, 

Lądek Zdrój, Domaszków,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kraliki - Czechy/  

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 

Chłopcy 

I m. – ZŚ Kraliky I– 1187pkt. 

II  m. – ZSP Domaszków –1021pkt.  

III m. – ZŚ Kraliky II– 991 pkt.  

IV m. – SSP Wilkanów - 987 pkt 

V m. – SSP Lądek Zdrój– 794 pkt.  

VI m. – SSP Międzylesie – 790 pkt..  

 

Dziewczęta 
I m. – ZŚ Kraliky II– 1184pkt.  

II m. – SSP Lądek Zdrój– 1045 pkt.  

III m. – SSP Międzylesie –973pkt.  

IV m. – ZŚ Kraliky I–949pkt.  

V m. – ZSP Domaszków –741pkt.  

VI m - – SSP Wilkanów -655pkt  

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

Chłopcy 

I m. – Patryk Pawlik (Wilkanów ) – 247 pkt.  

II m. – Dawid Bracichowicz (Kraliky) – 238 

pkt.                                                                    

III m. – Patryk Nowak (Lądek Zdrój) – 231 

pkt.  

Dziewczęta 
I m. – Klara Maloskowa (Kraliky) – 251 pkt.  

Lp. Imię i nazwisko Czas 

1.  Grzegorz Smoleń 18’17’’ 

2.  Dominik Smoleń 19’50’’ 

3.  Sławomir Ratuszniak 22’34’’ 

4.  Tomasz Tur 22’53’’ 

5.  Jakub Karmelita 23’09’’ 

6.  Jakub Wojtczak 24’21’’ 

7.  Rafał Majewski 24’29’’ 

8.  Iwona Faron 27’38’’ 

9.  Józef Grabowski 28’59’’ 

10.  Józef Tomaka 29’30’’ 

11.  Michał Gliński 30’47’’ 

12.  
Katarzyna Grzybowska - 

Kania 33’58’’ 

13.  Wojciech Kaszewski 35’32’’ 

14.  Tomasz Faron 37’57’’ 

15.  Marek Gliński 38’04’’ 

16.  Kazimierz Szafrański 39’56’’ 

17.  Ksawery Faron 40’56’’ 

18.  Barbara Faron 48’28’’ 



II m. – Wiktoria Kaczmarek (Lądek Zdrój) – 

212 pkt.                                                                        

III m. –Karolina Babicova (Kraliky) – 197 pkt.  

 

MISTRZOSTWA  

POWIATU KŁODZKIEGO  

W LEKKIEJ ATLETYCE 

NOWA RUDA SŁUPIEC 

12.05.2015  

 
- Sztafeta 4x100 m. dziewcząt (P. Kowalska, 

G. Sujewicz, A Kołoszyc, P. Czarny) II m. 

- Paulina Kowalska skok w dal  II m. 

- Sztafeta 4x100 m. chłopców (J. Ambroziak, 

D. Manecki, N. Zin, K. Szłapa)  I m. 

-Karol Szłapa bieg na 100 m.  III m.  

 

MISTRZOSTWA  

STREFY WAŁBRZYSKIEJ  

W LEKKIEJ ATLETYCE 

ŚWIDNICA  

18.05.2015 

 

- Paulina Kowalska skok w dal  II m. 

 

MISTRZOSTWA 

 POWIATU KŁODZKIEGO  

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ  

26. 05. 2015 

 

- Patrycja Czarny, Patrycja Czarkowska, 

Gabriela Sujewicz  VIm. 

- Wojciech Hołub, Norbert Zin, Dawid 

Nowak  IIm. 

 

MISTRZOSTWA STREFY 

WAŁBRZYSKIEJ                                  

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ      

09. 06. 2015 

- Wojciech Hołub, Norbert Zin, Dawid  

MAŁA OLIMPIADA 

SPORTOWA 

3 czerwca 127. uczniów klas I - 

III  ze Szkoły Podstawowej przy Zespole 

Szkół w Międzylesiu wzięło udział w 

Małej Olimpiadzie Sportowej. Każdy 

uczeń brał udział w konkurencjach takich 

jak: bieg na 60 metrów, rzut piłką do 

kosza, rzut kółkiem ringo, rzut  piłką 

lekarską. Konkurencje rozegrano w 

kategoriach klas, z podziałem na 

dziewczynki  i chłopców. Każde dziecko 

otrzymało medal, a niektórzy nawet 

zdobyli kilka! W sumie rozdano ich 170. 

Gratulujemy małym sportowcom!!! Nad 

prawidłowym przebiegiem zawodów 

czuwały wychowawczynie klas I-III.  W 

przyszłym roku kolejne zmagania 

sportowe. 

 

UP HILL CUP 2015 

 

13 czerwca 2015, w ramach XXI 

Dni Międzylesia, wspólnymi siłami MLKS 

Sudety, UMiG w Międzylesiu, oraz 

wolontariuszy, zorganizowano wyścig 

rowerowy - VI Czasówkę Autostradą 

Sudecką.  

Tegoroczna trasa wiodła już po raz 

drugi z Międzylesia przez Różankę do 

ostatniego zabudowania w Gniewoszowie. 

Zawodnicy mieli do pokonania dystans 

11,7 km, a suma przewyższeń wynosiła 

prawie 400 m. Z linii startu na ul. Lipowej, 

na tę niełatwą trasę, wyruszyło 20 

śmiałków. Jej trudność została 



spotęgowana przez ogromny upał, ale, co 

najważniejsze – wszyscy dotarli do mety 

mimo kryzysów na trasie. Zmęczenie, 

towarzyszące wyścigowi, było niczym w 

porównaniu do tej radości i ogromnej 

satysfakcji, jakie czuje się na mecie. 

Wsparcie ze strony współuczestników i 

doping z ich strony na mecie potwierdziły, 

jak zgraną brać tworzą rowerzyści. 

Rywalizacja przebiegała w wielu 

kategoriach /patrz: klasyfikacja końcowa/, 

ale najszybszym z najszybszych okazał się 

Zbigniew Soboń z Kłodzka, który pokonał 

trasę w 26 minut i 38 sekund. 

Podczas Up Hillu uczestnicy naszej 

lokalnej imprezy rowerowej „Korona 

Międzylesia” zaprezentowali się w swoich 

całkiem nowych strojach rowerowych 

własnego pomysłu. Ich oficjalna 

prezentacja odbyła się na polu 

namiotowym i poprzedziła ceremonię 

nagradzania zwycięzców tegorocznej 

czasówki.  

W tym miejscu pragniemy jeszcze 

raz podziękować wszystkim darczyńcom: 

Instytutowi Elektrotechniki ZD III w 

Międzylesiu, Nadleśnictwu Międzylesie, 

UMiG w Międzylesiu oraz Funduszowi 

Lokalnemu Masywu Śnieżnika za 

udzielone wsparcie finansowe. Dzięki 

niemu oraz wpłatom własnym 

stworzyliśmy teamowe barwy „Wataha 

Międzylesie”, które promują „Koronę 

Międzylesia”, wszystkich sponsorów oraz 

naszą gminę. Dominujący na plecach 

motyw głowy wilka to oznaka 

niezłomności wszystkich rowerzystów w 

docieraniu na szczyt, a także odniesienie 

do herbu Międzylesia. 

 
Powoli możemy zacząć mówić o 

sobie „rowerowa gmina” – kolejna trasa 

„Korony Międzylesia” z Długopola 

Górnego do Niemojowa już w sobotę 

20.06.2015, a następna 18.07.2015 z 

Boboszowa do Jodłowa. Zapraszamy. 

 

 

 

 

 

 



EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

WUAP - PRAGA 16.06.2015 

 

 

Dwa medale Mistrzostw Europy trafiły  do 

Międzylesia.  Zdobyli je zawodnicy 

SUDETÓW  na trwających właśnie 

w czeskiej Pradze ( 16 – 20.06.2015) 

Mistrzostwach Starego Kontynentu.  

W  mistrzostwach wystartowało ponad 320 

zawodniczek i zawodników z 12. krajów, 

podzielonych na kategorie wagowe 

i wiekowe. Zawody obfitowały w liczne 

rekordy świata i Europy, a wśród 

zwycięzców poszczególnych kategorii 

znaleźli  się - zdobywając:  

Złoty medal i tytuł MISTRZA EUROPY 

kategorii wagowej +140 kg MASTERS 

z wynikiem 180 kg  wyciskanie sztangi 

leżąc RAW  - Grzegorz KANTOR 

Srebrny medal i tytuł VICE MISTRZA 

EUROPY w kategorii wagowej do 125 kg 

MASTERS  z wynikiem 185 kg 

wyciskanie sztangi leżąc RAW  - 

Krzysztof HALCZYK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



ZAPRASZAMY  NA 

I DNI GOWOROWA 

26-28.06.2015r. 

26.06.2015r. – Piątek 

21:00- ,,Nasze światełko do nieba”- odpalenie lampionów  

pod górą Pątnik (spotkanie koło świetlicy) 

 

27.06.2015r- SOBOTA 

15:00  Rajd na Pątnik dla wszystkich mieszkańców-spotkanie koło świetlicy. 

18:00 ,, Mini kino”- wyświetlanie bajek dla dzieci i rodziców  

w świetlicy wiejskiej (popcorn i  napoje gratis) 

20:00 Trochę wspomnień- wyświetlanie zdjęć z różnych spotkań i imprez 

odbywających się w Goworowie w ostatnich latach - świetlica 

wiejska. 

28.06.2015r.-NIEDZIELA 

 

15:00  Mecz piłki nożnej o puchar sołtysa: 

 ,,Burza Goworów”- Reszta Świata 

Po meczu ognisko dla wszystkich chętnych przy boisku . 

 

     ZAPRASZAMY 



 

 

 

 

 
 

 

 

KAMIEŃCZYK 

Rozpoczęcie 

MSZĄ ŚW. POLOWĄ  

O GODZ. 14:00 

27 CZERWCA 

2015 

 

NA FESTYN 

NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 



 

 



 

 


