
 
 

 

 



O 70. ROCZNICY POWSTANIA MIĘDZYLESKIEGO SPORTU I O JEGO DNIU 

DZISIEJSZYM ROZMAWIAMY Z PREZESEM KLUBU MLKS „SUDETY”   

JERZYM BŁAŻEJEWSKIM  

 
Od ilu lat w Międzylesiu istnieje klub sportowy ? 

 

Początki międzyleskiego klubu korzeniami  sięgają września 1945 roku, łatwo więc policzyć że 

w tym roku obchodzimy 70. lecie naszego lokalnego sportu… 

Jak wygląda - niestety w daleko idącym skrócie -  historia klubu ? 

Tuż po zakończeniu wojny w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym zlokalizowanym na stacji 

kolejowej w Międzylesiu pojawia się Bronisław Weron z rodziną. Późniejszy wieloletni pracownik 

urzędu pocztowego miał w sobie „ducha sportowego” i prawie natychmiast po rozpakowaniu 

skromnego dobytku zajął się organizacją sportu w Międzylesiu, by – jak mówił – „umasowić sport w 

Międzylesiu, przez kontakty z innymi drużynami” .  

W ten sposób w roku 1945. powstaje Klub Sportowy „ORLE”, którego prezesem zostaje 

Bronisław Weron. Pierwszą i wiodącą sekcją w klubie była piłka nożna, obok niej działały do roku 

1955. sekcje boksu i siatkówki, lecz z powodu braku funduszy musiały przestać pracować. W tymże 

1955. roku powołana zostaje liga wiejska piłki nożnej, by od roku 1956. grać już pod nowym szyldem :  

LZS „SUDETY” Międzylesie. Piłkarze osiągali zupełnie przyzwoite wyniki, niejednokrotnie gromiąc 

silniejsze od siebie drużyny. 

 

 Niejako „przy okazji” powstała także sekcja narciarska, która w swym pierwszym publicznym 

występie na powiatowych zawodach w Dusznikach Zdroju zajęła II miejsce drużynowo. W roku 1958. 

powołane zostają do życia nowe sekcje. Siatkówki i podnoszenia ciężarów.  

 

W utworzonej we wrześniu 1964 roku sekcji tenisa stołowego wyróżniał się syn Bronisława 

Werona – Władysław. Późniejszy kierownik sekcji tenisa stołowego i długoletni trener. W sekcji tej 

swoją przygodę z celuloidową piłeczką  rozpoczęli m. innym Jan Jagiełło i Bogusław Zadorożny. W 

roku 1974. nadszedł „czarny czas” dla sekcji tenisa stołowego  LZS Międzylesie. Jak można wyczytać 

z zapisków Bronisława Werona „z powodu braku elementarnych warunków do prowadzenia dalszej 

działalności sekcji (tenisa stołowego), brak pomieszczenia do gry, oraz środków finansowych 

przynajmniej tylko na przejazdy, postanowiono dokonać „fuzji” z klubem TKS „Kryształ” Stronie 

Śląskie. Do TKS „Kryształ” Stronie Śląskie z Międzylesia przeszli : Władysław Weron – trener, 

Bogusław Zadorożny, Jan Petelicki i Władysław Czerwiński – zawodnicy. W roku 1975. wracają do 

Międzylesia Bogusław Zadorożny i Władysław Weron, który w 1976 roku rezygnuje z kierowania 

sekcją tenisa stołowego i bycia trenerem. Po nim przejmuje „pałeczkę” – i dzierży ją po dzień 

dzisiejszy, Bogusław Zadrożny. W 1987roku  rejestracji nowego klubu o nazwie Międzyzakładowy 

Ludowy Klub Sportowy „Sudety” dokonał ówczesny jego prezes Roman Zagórski, i pod tą nazwą klub 

działa po dzień dzisiejszy. 

 

Jakie sekcje działają obecnie w MLKS „Sudety”  i może kilka zdań na temat ich osiągnięć…  

       Mamy w klubie trzy sekcje : sportów siłowych, którą kieruje Andrzej Juraszek, piłki nożnej pod 

kierownictwem Marka Jasińskiego i tenisa stołowego którą kieruje „weteran” klubu Bogusław 

Zadorożny.  

Zacznijmy więc od mającej na swym koncie najwięcej sukcesów Sekcji Sportów Siłowych. 

Piotr Jurkiewicz i niestety nieżyjący już Bogdan Piotrowicz stworzyli małą siłownię w rynku. Był rok 

1988. A już w 1991 roku  siłacze zadebiutowali w pierwszych  zawodach  wyciskania  sztangi  leżąc. 

Dziś na siłownię regularnie chodzi ponad dwudziestu chłopaków.  

Po Mariuszu Dublickim, pierwszym kierowniku sekcji, kierował nią jeszcze Jan Sadecki i 

Wiesław Szymczak,  a obecnie jak już wspominałem,  Andrzej Juraszek. Najbardziej utytułowani 

zawodnicy sekcji to : Andrzej Juraszek, Jacek Stańczyk, Krzysztof Halczyk, Krzysztof Król, Grzegorz 



Kantor, Bartosz Pasternak, Grzegorz Puzio, oraz weteran pomostów Piotr Jurkiewicz. Z ostatnich 

osiągnięć wymienić należy sukces odniesiony w czeskiej Pradze w czerwcu tego roku na 

Mistrzostwach Starego Kontynentu. W  mistrzostwach wystartowało ponad 320 zawodniczek i 

zawodników z 12. krajów podzielonych na kategorie wagowe i wiekowe. a wśród zwycięzców 

poszczególnych kategorii znalazł  się - zdobywając złoty medal i tytuł mistrza europy w kategorii 

wagowej +140 kg masters  z wynikiem 180 kg w  wyciskaniu sztangi leżąc – miedzylesianin Grzegorz 

Kantor,  oraz – także mieszkaniec Międzylesia  Krzysztof Halczyk, zdobywca srebrnego medalu i tytułu 

wicemistrza europy w kategorii wagowej do 125 kg masters  z wynikiem 185 kg w tej samej 

konkurencji. 

 

Sekcja Piłki Nożnej nie ma ostatnio dobrej passy, mimo że jej zawodnicy wcześniej spisywali 

się w A klasie nienajgorzej. Dziś grają w B klasie zajmując w niej miejsce w czołówce tabeli. Nauczeni 

doświadczeniem zdecydowanie więcej pracy musimy poświęcić  pracy z dziećmi i młodzieżą, a więc z  

młodzikami i juniorami młodszymi. Musimy mieć następców aktualnie grających. Gotowi jednak 

jesteśmy stoczyć walki o przepustkę na wyższy szczebel rozgrywek. Parę dni temu byłem na treningu 

naszych piłkarzy, od dawna nie widziałem ich w takiej ilości i tak zawzięcie pracujących. Zapytani o 

powody tak nadzwyczajnej aktywności powiedzieli, że chcą, że muszą wrócić do A klasy ! 

 

Sekcja Tenisa Stołowego całkowicie opanowana jest przez najmłodszych, którzy w 

przeciwieństwie do „starych” zawodników odczuwają znaczną radość z możliwości uczenia się gry 

wymagającej wszechstronności i samozaparcia. Marzymy o tym, by w niedalekiej przyszłości dzisiejsi 

młodzicy podjęli sportową walkę z najlepszymi. Mają najlepszego i całkowicie oddanego tenisowi 

stołowemu kierownika sekcji i jednocześnie trenera, którym jest Bogusław Zadrożny, jeszcze do 

niedawna wysoko notowany zawodnik. Jego miłość do celuloidowej piłeczki jest tak wielka, że od 40. 

lat żyje dla tenisa stołowego, nigdy  nie biorąc za swoją pracę nawet „złamanego grosza” ! 

Jednak mimo – oby chwilowych -  niepowodzeń,  nadal najpopularniejszą w Międzylesiu i 

gminie dyscypliną jest piłka nożna, czego dowodem mogą być rozgrywane systematycznie od 

wielu już lat turnieje… 

Można by rzec, że rzeczywiście „turniejów jest u nas dostatek”. Najdłużej oglądany jest 

„Puchar Krzysztofa”. Pierwszy rozegrany został w roku 1993 !  Jest to turniej o puchar prywatnego 

fundatora, niegdyś czynnego zawodnika, dziś już tylko wiernego kibica i obserwatora wszystkiego co 

ma związek z pilką, Krzysztofa Dudka z piłkarskiego „klanu” Dudków. Nazwisko to na trwale zapisało 

się w historii międzyleskiej piłki nożnej. Rozegrano do dziś 23 turnieje i nie zanosi się na to, by zbliżał 

się ich koniec. Nie mniejszą popularnością cieszy się „Turniej o Puchar Burmistrza”, rozgrywany od 

roku 1995.Budzi on szczególne emocje, bowiem zwyczajem stało się, iż zwycięzca turnieju jest jego 

gospodarzem w roku następnym. Traktowane to jest jako swoista nobilitacja „wygranego” zespołu.  

Od wielu już lat, bo od roku 2000. międzylesianie spotykają się na turnieju piłkarskim o 

„Puchar ks. Dziekana”. Dobry początek dał ówczesny proboszcz Ryszard Znamirowski, a kontynuuje 

tradycję dziekan Jan Tracz. 

  Również w 2000. roku rozpoczęły się pierwszomajowe turnieje  Piłkarskich Szóstek, cieszące 

się jak wcześniej wymienione niemałym powodzeniem wśród naszych kibiców. 

Kto w sposób szczególny zapracował na dobre imię klubu i zasłużył się dla niego w sposób 

szczególny ? 

Dobre wspomnienia i pamięć należy się tym wszystkim, którzy dobro klubu przedkładali nad – 

niejednokrotnie – własne życie prywatne. Spisanie ich zasług zajęłoby zbyt wiele miejsca, więc 

każdemu poświęćmy chociaż jedno zdanie ! Bronisław Weron – ojciec międzyleskiego sportu, 

Władysław Weron – przejął pałeczkę po ojcu, do końca życia miłując swoją ukochaną dyscyplinę – 

tenis stołowy, Andrzej Skowron – jako radny ówczesnej kadencji „wychodził” dla Międzylesia 



stadion, dziś po jego przedwczesnej śmierci nazwany jego imieniem. Henryk Piętowski – poświęcił 

trenowaniu międzyleskich piłkarzy 18 lat !  Po nich muszę wymienić tych, którzy wspomagali klub, 

byli jego zawodnikami, trenerami, kierownikami sekcji : Andrzej Bera – zginął tragicznie podczas 

wykonywania obowiązków służbowych, Bogusław Zadorożny -  zasłużony dla miasta i gminy 

Międzylesie właśnie za działalność na niwie sportu, Jan Jagiełło – wyborny tenisista stołowy, dziś na 

sportowej „emeryturze”, Jan Rynkal- miłośnik ciężarów, twórca pierwszych sukcesów sekcji ludzi 

silnych, Mariusz Dubicki- pierwszy kierownik Sekcji Sportów Siłowych, jego następca Jan Sadecki i 

Andrzej Juraszek – aktualnie kierujący sekcją., Piotr Jurkiewicz – weteran pomostów ciężarowców, 

zdobywca wielu ważnych sukcesów, Kazimierz Tomaka i Marek Jasiński – pasjonaci piłki nożnej, 

żywo zaangażowani w życie sekcji piłkarskiej. Na koniec zostawiłem nazwiska dwojga ludzi.  

Krzysztofa Dudka, niestrudzonego animatora życia sportowego w Międzylesiu, twórcę i 

jednocześnie fundatora najsłynniejszego i najstarszego turnieju piłkarskiego w gminie i Kamilę 

Jagiełło, która od wielu lat prowadzi księgowość klubu, troszcząc się o racjonalne wydawanie 

niewielkich – zważywszy na potrzeby – zasobów finansowych. Nie wymieniłem całej masy ludzi, którzy 

także byli czy są nadal blisko klubu, a ich zasługi dla jego funkcjonowania są nie do przecenienia. 

Jednak szczupłość miejsca przeznaczonego na naszą rozmowę zmusza do skrótów. Dziękuję wreszcie – 

bo oni są najważniejsi dla funkcjonowania klubu, wszystkim wiernym kibicom, bo to dla nich przecież 

sportowcy podejmują wysiłek walki o osiągnięcie największych sukcesów. 

Jakie działania podejmuje klub, troszcząc się o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną mieszkańców 

? Są w samym Międzylesiu dwa miejsca, gdzie można uprawiać sport, czy szeroko pojętą rekreację. 

Trzeba było tylko znaleźć sposób na  wykorzystanie tych obiektów poprzez organizację i 

zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, by panował tam duch rozwoju 

sprawności fizycznej i zdrowia. Cyklicznymi już imprezami o charakterze zdrowotno – rekreacyjnym  

są „Moja 12.” – comiesięczne spotkania marszowo – biegowe, których uczestnicy dostają specjalne 

„paszporty” i certyfikaty, a także „Up Hill dla każdego czyli Korona Międzylesia”, impreza 

skierowana do rowerzystów „od święta” i prawie „rasowych” kolarzy. Obie imprezy określić można 

w jako doskonałą i pożyteczną zabawę, połączoną z dbałością o stan zdrowia i samopoczucia. Cieszą 

się znaczącym powodzeniem. 

 Czuję, że zbliżamy się do końca naszego spotkania, więc wspomnieć muszę o naszych 

„dobroczyńcach”, bez których o sporcie i rekreacji nie byłoby mowy ! A więc podziękować chcę 

Funduszowi Lokalnemu Masywu Śnieżnika, Burmistrzowi naszej gminy, ZD III IEL w Międzylesiu i – 

co oczywiste – naszemu  nadleśnictwu ! Dziękujemy ! Dziękuję także  gazecie „Euroregio Glacensis”, 

za zainteresowanie sportem !! 

Dobrze rozmawia się z prezesem Jerzym Błażejewskim, który na temat zalet uprawiania sportu 

może mówić godzinami. Czas jednak kończyć nasze „rocznicowe” spotkanie życząc kolejnych 

70. równie udanych lat dla międzyleskiego sportu. Dziękujemy za tą ciekawą rozmowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 
Odbyła się 30 września br. a w 

proponowanym porządku obrad znalazł się 

projekt uchwały w sprawie : (…) zawarcia 

porozumienia w zakresie udziału gminy 

Międzylesie w projekcie realizowanym pn. 

„Dolnośląski Projekt Rekultywacji i 

przystąpienia do spółki celowej powołanej 

dla realizacji projektu działającej pn. 

„Dolnośląski projekt rekultywacji Sp. z o.o. 

z/s we Wrocławiu”. 

 Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy na oficjalną stronę gminy : 

www.miedzylesie.pl zakładka BIP, 

zakładka Rada Miejska. 

 

KONIEC SZACOWANIA 

STRAT… 

 

 
Komisja gminna zakończyła prace 

ds. szacowania zakresu i wysokości szkód 

w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, 

spowodowanych niekorzystnym 

zjawiskiem atmosferycznym – suszą, 

występującą w okresie  21.06.2015 r. - 

31.08.2015 r. 

Ogółem wpłynęło 41 wniosków. 

Odrzucono 2 wnioski, zrezygnowały 4 

osoby. 

U 10 wnioskodawców szkody wyniosły 

poniżej 30%. 

U 25 wnioskodawców szkody w 

gospodarstwie rolnym przekroczyły 30%- 

wnioskodawcy zwrócili się o pomoc 

finansową do ARiMR 

Zniszczenia spowodowane suszą objęły 

powierzchnię wynoszącą 739 hektarów. 

Szkody w gospodarstwach rolnych 

oszacowano na kwotę 1 956 087,00 zł 

 

KONSERWACJA ROWU 

MELIORACYJNEGO  

W KAMIEŃCZYKU 
 

W dniu 7 września br. zakończono 

zadanie pn.: ,,Konserwacja rowu 

melioracyjnego w Kamieńczyku – II etap". 

Wykonano prace na długości 1000 mb, 

polegające na wykaszaniu porostów i traw, 

punktowo usunięto namuły i poszerzono 

koryto, oczyszczono i zaspoinowano mur 

oporowy, oraz wykonano kamienne 

przyczółki mostu. 

 

 
 

Roboty były wykonywane ręcznie, 

ze względu na bardzo mały stan wody w 

strumieniu. Wartość   zadania wyniosła 

18.880,50 zł, z czego 50% dofinansowania 

gmina uzyskała z budżetu Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego. 

Prace te przyczyniły się do uregulowania 

rzeki na całej jej długości. 

 

 
 

http://www.miedzylesie.pl/


UTYLIZACJA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

2015 ROK 
 

 
 

Wzorem lat ubiegłych, równierz obecnie 

przystąpiliśmy do realizacji ,,Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Międzylesie. W tym 

roku po wyłonieniu firmy zostało fachowo 

zutylizowanych około 3.590 m2 płyt 

cementowo-azbestowych, co daję masę ok. 

40 ton. 

Łączna wartość zadania wyniosła 23.424,38 

zł, z czego została przekazana dotacja z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

wysokości 85% ( 19.910,72 zł), co jest 

istotną formą pomocy dla naszej Gminy. 

Dzięki temu 21 obiektów pozbyło się 

kłopotliwego ,,ciężaru",a co najwazniejsze 

w sposób całkowicie legalny i bezpłatny. 

 

 

 

PODSUMOWANIE  

MIKROPROJEKTÓW 

 ZA OKRES 2007-2013 

 
W dniach 24-25 września 2015 r. w 

miejscowości Janske Lazne w Czechach, 

odbyła się Konferencja podsumowująca 

„Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie 

Glacensis” za okres 2007-2013. 

Jej przedmiotem były zrealizowane 

działania w gminach po obu stronach 

granicy Polski i Czech, współfinansowane 

w ramach tzw. Mikroprojektów 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis w 

ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

W okresie obowiązywania strona 

polska wykorzystała 4,4 mln euro, zaś 

strona czeska spożytkowała 5,9 mln euro. 

Gmina Międzylesie uczestniczyła 

również w programie, zrealizowała 15 

mikroprojektów  (maksymalnie 

zrealizowano 18 mikroprojektów w jednej  

z gmin po stronie czeskiej).  

W ramach jednego z 

mikroprojektów w gminie Międzylesie 

została wybudowana wieża na Trójmorskim 

Wierchu . 

W trakcie konferencji burmistrz 

Międzylesia zaprezentował przebieg 

organizacji, budowy, remontu i 

użytkowania wieży na Trójmorskim 

Wierchu. 

Gmina Międzylesie została 

wyróżniona pamiątkową statuetką za 

bardzo duże zaangażowanie w 

pozyskiwanie środków i organizację 

mikroprojektów w latach 2007-2013. W 

okresie 2014-2020 będzie kontynuacja 

programu, wstępnie stronie polskiej 

przyznano do wykorzystania 5,0 mln euro, 

zaś stronie czeskiej 5,13 mln euro. 

SPOTKANIE POŚWIĘCONE 

ODBUDOWIE WIEŻY NA 

ŚNIEŻNIKU 

 



9 października 2015 roku odbyło się 

spotkanie poświęcone kwestii odbudowy 

wieży widokowej na Śnieżniku. W 

spotkaniu wzięli udział ze strony czeskiej 

Piotr Fiala prezes Stowarzyszenia Gmin 

Orlickich, Anton Fiala specjalista do spraw 

pozyskiwania funduszy unijnych w 

Republice Czeskiej, oraz przedstawiciel 

Pardubickiego Kraju Miroslav Smejtal. Z 

kolei z polskiej strony w spotkaniu 

uczestniczyli Zbigniew Łopusiewicz 

burmistrz Stronia Śląskiego, Radosław 

Pietruch  dyrektor Sekretariatu 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Kłodzkiej, Renata Gajek-Bogusz dyrektor 

Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i 

Sportu Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 

a także Piotr Marchewka członek zarządu 

powiatu kłodzkiego. Obradom 

przewodniczył Tomasz Korczak burmistrz 

Międzylesia, prezes Stowarzyszenia Gmin 

Ziemi Kłodzkiej. 

 

Ustalono że gmina Stronie Śląskie, 

powiat i Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Kłodzkiej wspólnie z gminami orlickimi do 

marca przyszłego roku złożą stosowny 

wniosek na odbudowę wieży po stronie 

polskiej i realizację mniejszych inwestycji 

po stronie czeskiej. Sam koszt obudowy 

wieży zgodnie z kosztorysem, to 2 mln 300 

tys EUR. Gminy polskie zajmą się 

promocją przedsięwzięcia. Liderem 

projektu będzie Stowarzyszenie Gmin 

Ziemi Kłodzkiej 

Więcej informacji na temat samego 

projektu: 

http://klodzko.naszemiasto.pl/artykul/wiez

a-na-sniezniku-taka-bedzie-

foto,1968142,artgal,t,id,tm.html 

OCENA EKSPERCKA WSI 

GOWORÓW  

 

Konsekwencją obecności 

Burmistrza Międzylesia oraz  lidera Grupy 

Odnowy wsi Goworów na spotkaniu w 

Łodzi, o czym pisaliśmy w ostatnim 

Informatorze Gminnym, była wizytacja wsi 

Goworów w dniu 29 września br. przez 

pracowników  Instytutu Geografii i 

Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego – Zakładu 

Zagospodarowania Przestrzennego w 

osobach: dr Krzysztofa Janca oraz  mgr 

inż.Pauliny Dudzik-Deko (asystent), w 

zakresie przeprowadzenia oceny potencjału 

miejscowości do uczestnictwa w Sieci 

Najciekawszych Wsi. 

Ofertę wsi przedstawiły komisji 

panie: Wiesława Łysiak, Violetta 

Przybylska, Grażyna Jesionowska, 

Małgorzata Płaziak, Monika Gortat oraz 

burmistrz – Tomasz Korczak, mieszkańcy 

wsi Goworów. 

 

http://klodzko.naszemiasto.pl/artykul/wieza-na-sniezniku-taka-bedzie-foto,1968142,artgal,t,id,tm.html
http://klodzko.naszemiasto.pl/artykul/wieza-na-sniezniku-taka-bedzie-foto,1968142,artgal,t,id,tm.html
http://klodzko.naszemiasto.pl/artykul/wieza-na-sniezniku-taka-bedzie-foto,1968142,artgal,t,id,tm.html


  Raport podlega recenzji eksperta 

wskazanego przez Polską Sieć Odnowy i 

Rozwoju Wsi, a materiały otrzymamy w 

pierwszej połowie listopada. 

 

WIADOMOŚCI DROGOWE  

Z POWIATU KŁODZKIEGO 

 
Jak informuje Piotr Marchewka – 

etatowy członek Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego, zakończono wymianę 

nawierzchni na odcinku ponad 300 mb 

drogi powiatowej od                         ul. B. 

Chrobrego w Międzylesiu w kierunku 

Dolnika. Wartość robót wyniosła 

131 508,00 zł., a 50 % kosztów zadania 

poniosła gmina Międzylesie.  

W Domaszkowie podobny remont 

został wykonany na łącznej długości około 

500 mb, przez centrum miejscowości, gdzie 

były największe nierówności, oraz koło 

cmentarza na wysokości skrzyżowania z 

drogą krajową nr 33. Została również 

ułożona nowa nawierzchnia na moście 

pomiędzy Długopolem Górnym a 

Domaszkowem. Koszt tych remontów to 

blisko 200 tys. zł.  

 

W Długopolu Górnym natomiast, 

wykonano odwodnienie drogi na ,,esach” w 

pobliżu kamieniołomu. Przedmiotem 

zadania było ułożenie kanalizacji 

deszczowej ujmującej wody opadowe z 

terenu drogi powiatowej nr 3235D z 

odprowadzeniem pod drogą rurociągiem, 

następnie wylotem w istniejącym murze 

brzegu prawego do potoku. Oczyszczone 

zostały także przepusty oraz pogłębione 

przydrożne rowy. Wartość robót po 

wyłonieniu wykonawcy to 38 556,55 zł., a 

zadanie sfinansowane było ze środków 

własnych budżetu powiatu kłodzkiego.  

 

Zakończyły się również prace 

pielęgnacyjne przy drodze powiatowej 

pomiędzy Roztokami a Długopolem 

Górnym. Przycięte zostały drzewa, których 

gałęzie niebezpiecznie zwisały nad jezdnią 

oraz oczyszczane były rowy i pobocza z 

zakrzaczeń. Wartość tych prac to 14 tys. zł. 

Trwają także prace związane z 

remontem mostu kamiennego w Różance 

k/posesji nr 41, w ciągu drogi powiatowej 

Różanka – Niemojów. Most został 

uszkodzony w wyniku wzmożonego ruchu 

przy wywózce drewna. Wartość robót to 

61 292,00 zł., a o dofinansowanie 50% 

kwoty zadania Powiat Kłodzki zwrócił się 

do Nadleśnictwa Międzylesie. 

 

POWIAT KŁODZKI OGŁOSIŁ 

PRZETARG                                                   

NA REMONT DROGI  

W LESICY 

 
Na 21 października br. został 

wyznaczony termin składania ofert dot. 

remontu drogi powiatowej w Lesicy na 

odcinku 1,4 km. Zadanie będzie mogło być 

zrealizowane dzięki przyznanej przez 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

promesy w kwocie 570 tys. zł. na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, wynikającej z 

oszczędności poprzetargowych z wcześniej 

realizowanych przez powiat zadań. Zakres 

prac obejmie najbardziej zniszczony 

odcinek drogi przed wjazdem do 

miejscowości Lesica. ,,To niezwykle dla nas 

ważna wiadomość, że możemy przeznaczyć 

zaoszczędzone wcześniej pieniądze na 

remont drogi w Lesicy. W wyniku lipcowej 

nawałnicy, która przeszła przez teren gminy 

Międzylesie, droga została dodatkowo 

zniszczona, a trwająca wywózka drewna z 

pobliskich lasów również miała negatywny 

wpływ na jej stan techniczny. Dzięki 

remontowi  mieszkańcom łatwiej będzie się 

tam jeździć” – dodaje Piotr Marchewka – 

członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego. 

Termin zakończenia prac planowany jest na 

15.12.2015r. 

 

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ… 
W dniu 02.10.2015 r. w budynku 

OSP Międzylesie zamontowano nową 

stację obiektową DSP 52 z radiotelefonem, 

dodatkową klawiaturą, terminalem SMS 



STG, usługą jednoczesnego alarmowania 

Premium, zestawem antenowym do 

radiostacji oraz oprogramowaniem do w/w 

urządzeń. Całkowity koszt zakupionego 

sprzętu do alarmowania członków OSP 

wyniósł 6.140,00 zł.  

 
Dziękujemy za wsparcie finansowe 

Nadleśnictwu Międzylesie, darowizna w 

kwocie 3.000,00 zł, oraz PZU, decyzja 

prewencyjna w kwocie 2.500,00 zł, 

pozostała kwota wydatkowana z budżetu 

gminy Międzylesie. 

Dotychczas użytkowane wywoływanie 

alarmowe z racji wyeksploatowania nie 

spełniały swojej funkcji, często 

wprowadzały w błąd podmioty ratownicze. 

Nowe powiadamianie  poprawi jakość 

utrzymania gotowości bojowej w jednostce 

OSP Międzylesie 

MIESZKAŃCY INICJATYWĘ  

I PRACĘ  MY MATERIAŁ… 

 
Wspólnoty mieszkaniowe w 

budynkach przy ul. Wojska Polskiego 50 i 

52 wystąpiły i do Zakładu Usług 

Komunalnych z inicjatywą wykonania 

zatoki na pojemniki pod odpady, które po 

opadach grzęzły w błocie, a  - na dodatek, 

ciągle istniało zagrożenie, iż przyjdzie 

komuś do głowy, by zepchnąć je ze skarpy. 

Jak uradzili tak zrobili, a ZUK 

pomógł im materiałowo. Warto 

odnotowywać najmniejsze tego typu  

inicjatywy, bowiem od nich zaczyna się 

budowa społeczeństwa obywatelskiego.  

 
 

W imieniu pracowników ZUK 

serdecznie dziękuję za wykonanie tej 

wszystkim przydatnej zatoki ! 

 

POMOC DLA DZIECI 

W ramach rządowego program 

pomocy dzieciom i uczniom w formie 

zasiłku losowego na cele edukacyjne, 

pomocy uczniom w formie wyjazdów 

terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy 

dzieciom i uczniom w formie zajęć 

opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – 

edukacyjnych w 2015 r. 32. dzieci i 

uczniów z terenu gminy Międzylesie 

otrzymało w październiku zasiłek losowy 

na cele edukacyjne. Dzieci pochodzą z 

rodzin które otrzymały zasiłek celowy na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej w 

związku ze stratami poniesionymi w 2015 r. 

w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych 

zdarzeń atmosferycznych, w szczególności 

huraganów, deszczy nawalnych, 

gradobicia. Kwota łączna wypłaconych 

zasiłków 29.500,00 zł. 

 

ZWIĘKSZYLI SUBWENCJĘ… 

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

pozytywnie zaopiniowało wniosek gminy 

Międzylesie o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% 



rezerwy w roku 2015 r. z tytułu 

wyposażenia stołówek w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych. Gmina 

Międzylesie otrzymała 14.000,00 zł na w/w 

zadanie. Środki na zakup sprzętu do 

stołówek szkolnych w kwocie po 7.000,00 

zł otrzymały placówki z Międzylesia i 

Domaszkowa. 

 

MISJA UGANDA 
 

Na to spotkanie czekaliśmy dobrych 

parę lat, aż w końcu udało się! 

27 września Zespół Szkół w Międzylesiu 

odwiedził franciszkanin – misjonarz ojciec 

Adam Klag, który pełni swą posługę w 

Munyonyo w Ugandzie. 

Otwartość, radość i niesamowity 

temperament to cechy ojca Adama, który w 

niezwykle barwny sposób przybliżył 

uczniom klas IV-VI sp i I-III gimnazjum 

realia życia codziennego afrykańskich 

dzieci. Opowiadał o warunkach w jakich 

dorastają i o niezwykłej potrzebie i chęci 

uczenia się. Uczniowie mieli okazję 

zobaczyć i usłyszeć o miejscowych 

zwyczajach, tradycji i kulturze. Zwrócił 

uwagę, że praca misyjna to nie tylko 

szerzenie wiary katolickiej, ale też 

wspomaganie skrajnie biednych rodzin, 

budowa i opłacanie szkół, szukanie wody i 

budowa studni, angażowanie się w 

działalność socjalną. 

Misjonarz zasugerował uczniom, 

aby bardziej doceniali codzienność w której 

żyją. Spotkanie ubarwione było prezentacją 

przedmiotów i zdjęć przywiezionych z 

Ugandy oraz nauką piosenki. 

Wolne datki uczniów i nauczycieli 

zebrane podczas prelekcji w kwocie 300 

złotych Samorząd Uczniowski wpłacił na 

konto Misji. 

 
 

ŚCIEŻKA ROWEROWA 

KAMIEŃCZYK – CZERWONY 

STRUMIEŃ 

 

 
 

W czasie pamiętnego huraganu z 

dnia 8 lipca 2015 r. uszkodzeniu uległa 

również trasa rowerowa, biegnąca od 

turystycznego przejścia w Kamieńczyku w 

kierunku Czerwonego Strumienia. 

Powalone i powyrywane z korzeniami 

drzew skutecznie zatarasowały i 

uniemożliwiły swobodny przejazd 

rowerem. Niepowetowaną stratą jest 

również zniszczenie okazałych wiązów, 

które objęte były prawną ochroną przyrody.  

 



 
 

 

Wobec tego, że ta trasa cieszyła się 

dużym zainteresowaniem cyklistów 

czeskich jak i polskich na przełomie 

miesiąca września i października 

przystąpiono do jej uporządkowania. Prace, 

które wykonywali pracownicy 

interwencyjni,  polegały na usunięciu 

połamanych drzew, gałęzi i konarów. 

Ostatecznie od 6 października znów można 

swobodnie przejechać ją rowerem. 

Zimą, w miarę wystąpienia 

odpowiedniej grubości pokrywy, będzie 

udostępniona trasa do narciarstwa 

biegowego. 

 

WYPŁACONE ZASIŁKI 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że w związku  z 

żywiołem, który spustoszył teren gminy 

Międzylesie w dniu 8 lipca 2015r., udzielił  

poszkodowanym mieszkańcom pomocy  w 

formie zasiłków celowych w kwocie do 6 

tys. zł dla 113. rodzin na łączną kwotę 

387.213,-zł. 

 

 

 

 

 

 

 

DALSZY CIĄG REMONTU… 

 

 
 

Strażacy z OSP Goworów, podjęli 

się kolejnego etapu remontu swojej remizy. 

Uszkodzony w czasie lipcowej nawałnicy 

dach został całkowicie przebudowany. 

Koszt remontu to ok. 30.000 zł, z czego 

połowa to materiały (środki finansowe 

przeznaczone z budżetu Gminy na 2015.r 

dla rady sołeckiej Goworów z funduszu 

sołeckiego), a pozostała część to 

nieodpłatna praca własna strażaków, którzy 

w czasie wolnym zobowiązali się do 

odbudowy uszkodzonego dachu.  

 

 
 

 



 

XI POWIATOWE ZAWODY 

SPORTOWO-POŻARNICZE 

OSP 
 

 
 

26.09.2015r.odbyły się XI Powiatowe 

Zawody Sportowo - Pożarnicze 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu powiatu kłodzkiego. W zmaganiach 

udział wzięło trzynaście drużyn, w tym 

cztery kobiece. Zawody rozegrano w dwóch 

konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m 

z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. 

Wśród mężczyzn najlepsi okazali się 

ochotnicy z Domaszkowa, z kolei wśród 

kobiet mistrzostwo przypadło 

ochotniczkom z Trzebieszowic. 

 

 
 

I – miejsce OSP Domaszków- mężczyźni 

II - miejsce OSP Domaszków - kobiety 

IV – miejsce OSP Międzylesie mężczyźni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       POŻEGNANIE LATA 

W ostatnią niedzielę września w 

Goworowie wspólnie pożegnaliśmy lato. 

Pomimo, że pogoda płatała figle, to udało 

się rozegrać mecze piłki nożnej ,, Burzą 

Goworów” - ,,Zieloni” Roztoki, oraz 

tradycyjnie ,, Burza” – „Reszta Świata”. 

Następnie zawodnicy i kibice 

przeszli na plac piknikowy, gdzie czekało 

na nich ognisko, które przygotowali 

strażacy i każdy mógł sobie usmażyć 

kiełbaskę na patyku, a nawet dwie. Do 

zorganizowania tej imprezy włączyli się 

również sponsorzy: p. Iwona Wydra 

ufundowała puchar, p. Darek Janowski 

medale, Akademia Ruchu -  napoje, p. 

sołtys i Rada Sołecka – kiełbaski i dodatki. 

Do przygotowania imprezy włączyli się 

również zawodnicy Burzy i trenerzy: p. 

Sebastian Kowal, Darek Puziak oraz pani 

radna Małgorzata Płaziak. Pani sołtys 

dziękuje wszystkim za udział w spotkaniu 

oraz mile spędzone niedzielne popołudnie. 

Dziękuje również kibicom ze Szklarni i 

Roztok. 

Do zobaczenia za rok ! 

 

SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS… 

 

 
 Już po raz piąty wzięliśmy udział 

w akcji „Samorządy mają głos” 

Uczniowie mają prawo do samodzielnego 

ustalania zasad wyboru swoich władz, 

dlatego organizujemy i przeprowadzamy 

demokratyczne wybory  do Samorządu 

Uczniowskiego. 

   Od pierwszych dni września 

przygotowujemy się do akcji. Uczniowie 

wybierają ze swoich klas po dwóch 

kandydatów, którzy będą walczyć o miejsce 

w Radzie Samorządu Uczniowskiego. Na 

dwa tygodnie przed wyborami, 

rozpoczynają się kampanie wyborcze. 

Najczęściej są to plakaty z programami 

wyborczymi, mające nakłonić wyborców 

do głosowania właśnie na nich. 

    W tym roku  w naszej szkole 

startowało aż 24 kandydatów. 

28 września 2015 roku, od godziny 8.00 był 

otwarty lokal wyborczy w świetlicy 

szkolnej, gdzie trzyosobowa komisja 

wyborcza czuwała nad prawidłowym 

przebiegiem  wyborów. Po głosowaniu 

wszystkich uprawnionych uczniów, 

komisja pod  czujnym okiem koordynatora 

akcji pani Ireny Trytek przeliczyła 

dokładnie głosy. 

W skład Rady Samorządu 

Uczniowskiego z największą ilością głosów 

weszli: 

Bartosz Polański, Patrycja Czarny, Wioleta 

Łoś, Marta Chodorowska, Filip Balcer. 

Życzymy nowemu samorządowi owocnej 

pracy. 

      Szkoła jest nie tylko miejscem 

nauki, ale również wychowania do życia w 

społeczeństwie obywatelskim, dlatego w 

tym roku będziemy się ubiegać o certyfikat 

„Szkoła demokracji”. 

Wybory przygotowały Irena Trytek i 

Gabriela Neter 

 

A JEDNAK MOŻNA... 

 
Wymianą okien w gabinetach 

biologiczno-chemicznym oraz 

polonistycznym, w Samorządowym 

Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie 

zakończył się cykl prac remontowych 

prowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 

Domaszkowie.  



 
Wielkim utrudnieniem dla dyrekcji i 

pracowników zespołu jest placówka 

mieszcząca się  w trzech budynkach, z 

których każdy ze względu na swoją 

specyfikę, wymaga innych nakładów       i 

innej pracy.  

W budynku przedszkola została 

odnowiona kuchnia i zaplecze kuchenne, 

wycyklinowane parkiety, pomalowane 

szafki w trzech salach. W budynku szkoły 

podstawowej przygotowano klasę na 

przyjęcie pierwszoklasistów i 

wycyklinowano parkiet w gabinecie 

przyrodniczym.  

 

Najwięcej prac wykonano w budynku 

gimnazjum, w którym oprócz wymiany 

okien w dwóch gabinetach, 

wyremontowano gabinet biologiczno-

chemiczny. Położono nową boazerię i 

wykładzinę podłogową, odnowiono ściany. 

Zakupiono również nową tablicę 

interaktywną do tego gabinetu, która 

niewątpliwie uatrakcyjni zajęcia.  

Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom nauczycieli i uczniów 

dyrektor zespołu i pracownicy każdego 

roku starają się doposażyć placówkę w 

sprzęt uatrakcyjniający zajęcia. Obecnie 

placówka dysponuje sześcioma tablicami 

interaktywnymi. Planowany jest zakup 

kolejnej do klasy Ia, na którą środki 

pozyskuje również Rada Rodziców.  

 

POSZLI SZUKAĆ TAJEMNIC… 

 
2 października 2015 roku zuchy z 

gromady zuchowej „Wesołe Orliki” wzięły 

udział w jesiennym rajdzie „W 

poszukiwaniu tajemnic  zamku Szczerba”. 

Uczestnicy rajdu poznali historię zamku i 

jego mieszkańców, zwiedzili malownicze 

ruiny,  oraz sprawdzili swoje umiejętności 

w wielu konkurencjach obejmujących m.in. 

rysowanie zamku i rozpoznawanie roślin 

rosnących w najbliższej okolicy. Rajd 

zakończył się ogniskiem, pieczeniem 

kiełbasek i śpiewaniem piosenek 

harcerskich. Nad organizacją i przebiegiem 

rajdu czuwały druhny: Teresa  Śliczna, 

Beata Tokarska i Monika Kulbaka. 

 
 

PRZEGLĄD PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ 

 
Dnia 26.09. 2015 r.  w Zespole Szkół w 

Międzylesiu  odbył się XV Przegląd 

Piosenki Dziecięcej Uczestnicy Przeglądu 

prezentowali się w 6 kategoriach. Jury 



konkursu w składzie p. Teresa Sobierska, p. 

Ryszard Pasternak,  p. Krzysztof  Worosz 

wysłuchało i oceniło 39 piosenek przyznało 

następujące miejsca:  

w kategorii soliści klas 0 –I  I m. –Lena 

Czubala z S.P. M-lesie kl. I d, II m. – 

Mateusz Worosz S.P. M-lesie kl. I d, III m. 

Gabriela Soboń S.P. M-lesie kl. I d ;  

soliści klas II - III   ex zdobyły I m. Maja 

Afrykańska z kl. II b  i Małgorzata Jaworska  

z kl. II c S.P. M-lesie, II m. również ex  

zdobyli Amelia Bańkowska z kl. II b i 

Marcel Patek z kl. II c S.P. M-lesie; nie 

przyznano III m. 

soliści kl. IV – VI jury przyznało 

równorzędne trzy I m. dla Roksany 

Jadwisieńczak z kl. V Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Domaszkowie, Roksany 

Michalak z kl. V c oraz Jagody 

Wróblewskiej z Kl. Va z S.P. M-lesie 

w kategorii zespoły klas 0 – I  I m. zajął 

zespół „Bąble”z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Domaszkowie kl. I b w 

składzie: Zuzanna Świesiulska, Sara 

Smoleń, Lena Pojasek, Nikola Pojasek, 

Oliwia Szwed, Julia Procyk, Danusia 

Służały, Iza Leka, II m. otrzymał zespół 

„Biedroneczki” z  Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Domaszkowie kl. I a w 

składzie: Maja Bolisęga, Antonina 

Makowska, Aleksandra Zielińska, Karolina 

Korzeniak, Mateusz Żaba, Wiktoria Żaba, 

Julia Antoszczyszyn, Sandra Janowska,  III 

m. przyznano zespołowi  z kl. I a z  S.P. M 

–lesie w składzie: Maja Kwaśnik, Amanda 

Husak, Jakub Mardaus, Dominik 

Pytlowany, Adam Staniak. 

w kategorii zespoły klas II – III  I m. ex 

zajęli „Żeglujący tercet” z S.P. M-lesie  kl. 

II c w składzie: Dominika Makarska, Lena 

Smoleń, Vanessa Zin oraz „Dzieciaki 

trzeciaki’ z kl. III b w składzie: Michał 

Krawczyk, Milena Furtak, Szymon 

Zoszczak, Bartek Kasperowicz, Mikołaj 

Gałusza, Ksawery Faron, Justyna Mroczek, 

Jakub Ponulak; II m. otrzymał zespół 

„Ósemeczka” z kl. III b z S.P. M-lesie  w 

składzie: Katarzyna Czubala, Karolina 

Gałuszka, Natalia Szłapa, Oskar Jasiński, 

Bartosz Tarnowski, Jakub Skowron, Jakub 

Śmiech, III m. przyznano zespołowi 

„Chłopaki rozrabiaki” z kl. III a z S.P. M-

lesie  w składzie: Jakub Konarski, Jakub 

Wojtysiak, Jakub Jagiełło, Michał Pełech, 

Bożydar Dulik. 

W kategorii zespoły klas  IV – VI  

przyznano trzy II m., a otrzymały je 

„Oliwki” z kl. V S.P. M-lesie w składzie: 

Oliwia Neter, Oliwia Żędzianowska;  

„Dziewczyny z 6-tej b” kl. VI b S.P. M-lesie 

w składzie: Nikola Miluk, Diana Sługocka, 

Zuzanna Majchrzak; „Duet” z kl. VI b S.P. 

M-lesie w składzie: Marta Chodorowska i 

Adrianna Mizerska. 

 
Dzięki finansowemu wsparciu z Gminnego 

Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Radzie 

Rodziców w Zespole Szkół w Międzylesiu 

każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę 

rzeczową oraz talon na poczęstunek w 

stołówce szkolnej. Organizatorzy dziękują 

rodzicom, którzy upiekli ciasto do 

kawiarenki prowadzonej przez harcerzy. 

Do zobaczenia za rok. 

 

WIEŚCI Z  ZESPOŁU SZKÓŁ  

W  MIĘDZYLESIU 

„Dzień  Sybiraka  w Międzylesiu” 

 



       Dnia 21 września 2015 roku, w 

Zespole Szkół w Międzylesiu obchodzono 

Dzień Sybiraka z udziałem zaproszonych 

gości, oraz społeczności szkolnej. 

Uczniowie zaprezentowali montaż słowno - 

muzyczny zatytułowany „Golgota  

Wschodu”. 

Występujący  w utworach poetyckich 

przywołali klimat tamtego okresu i oddali 

tragizm losów i ofiarność tych, którzy 

doświadczyli pobytu na „nieludzkiej 

ziemi”. Utwory szkolnego zespołu 

muzycznego dopełniły nastrój powagi i 

nostalgii, który wpisany był w przeżycia 

Sybiraków. Ważnym elementem 

scenografii były barwy narodowe i 

prezentacja multimedialna  stworzona z 

autentycznych fotografii z tego okresu. Na 

zakończenie uroczystości odśpiewano 

hymn Sybiraków. 

     Z dużym skupieniu i ciszy 

wysłuchano także wiersz odczytany przez 

naszego gościa, panią Marię Janczak, w 

którym przedstawiła swoje przeżycia z tego 

okresu. 

     Jak co roku, była to niezapomniana 

lekcja historii. Musimy pamiętać o tej 

karcie historii aby nigdy się więcej nie 

powtórzyła. 

    Uroczysty apel został przygotowany 

przez panie: Irenę Trytek, Katarzynę 

Bardzińską-Neter i Dorotę Bielecką. 

 

DZIECI U PAŃSTWA 

BOŃKOWSKICH… 

 
Państwo Bońkowscy z Nagodzic sprzedają 

nie tylko pyszny miód, ale mają też 

niesamowity dar zarażania swoją pasją 

innych. 

 
25 września zorganizowali dla uczniów 

klasy I d SP w Międzylesiu warsztaty 

przyrodnicze. Uczniowie poznali sposoby 

pozyskiwania miodu w pasiece. Podczas 

spotkania zobaczyły ule (również ich 

produkcję),  narzędzia i przybory 

pszczelarskie (z których również 

korzystali).  

Dzieci wysłuchały „Ballady o pszczołach”, 

dowiedziały się o życiu pszczelej rodziny, 

znaczeniu pszczół w przyrodzie i w życiu 

człowieka. W trakcie zajęć, uczestnicy 

delektowali się miodem oraz pysznymi 

miodowymi ciasteczkami. Na zakończenie 

każdy dostał pyszny prezent- słoiczek 

miodu.  

 
 

 

 

 



SPRZĄTANIE ŚWIATA POD 

HASŁEM: „KILOMETRY DLA 

ZIEMI” 

 

 
 W sobotnie przedpołudnie 

19.09.2015 r. uczniowie klasy V i VI z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Domaszkowie pod opieką  V. Skotnickiej, 

H. Czerwik i A. Mendel wybrali się do 

Międzygórza, by sprzątać czerwony szlak 

turystyczny wiodący do Ogrodu Bajek. 

Wśród pozostawionych przez turystów 

śmieci znalazły się m. in. szklane i 

plastikowe butelki, papierowe i plastikowe 

opakowania, puszki po napojach. Praca 

przebiegała sprawnie. Dopisała pogoda - 

było słonecznie i ciepło. Uczniowie 

podziwiali również piękno Śnieżnickiego 

Parku Krajobrazowego. Poznali ścieżkę 

dydaktyczną i miło spędzali czas w 

Ogrodzie Bajek podziwiając bohaterów 

znanych z literatury i filmu. Wędrując po 

górach połączyli pracę z aktywnym 

wypoczynkiem. Czerpali z tego wiele 

radości. Uczyli się także kulturalnego 

zachowania na szlakach turystycznych. 

 
 

 

 

KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI 

 
W roku szkolnym 2015/2016 w 

ramach rządowego programu „Książki 

naszych marzeń” gmina Międzylesie po 

uzyskaniu wsparcia finansowego 

uzyskanego od Wojewody Dolnośląskiego 

zakupi książki nie będące podręcznikami, 

do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w 

Międzylesiu, w celu promocji czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży. Całkowity koszt 

zadania 2.712,50 zł, kwota w/w wsparcia 

finansowego 2.170,00 zł, wysokość wkładu 

własnego gminy Międzylesie 542,50 zł.   

 

DZIEŃ PIECZONEGO 

ZIEMNIAKA 

 

Wraz z początkiem jesieni w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie 

uczniowie, nauczyciele oraz rodzice bawili 

się wspólnie z okazji Święta Pieczonego 

Ziemniaka. Na powitanie zabawy zapłonęło 

duże ognisko. Kiełbaski oraz pieczone 

ziemniaki smakowały wszystkim 

wyśmienicie!  Uczniowie otrzymali także 

słodycze oraz soczki.  

Pogoda jak i humory dzieci w tym dniu 

dopisywały. Zajęcia zorganizowane na 

świeżym powietrzu były wspaniałą okazją 

do aktywnego wypoczynku i zdrowego 

spędzenia czasu. Dzieci wraz z rodzicami 

mieli możliwość wzięcia udziału w 

konkurencjach zręcznościowych i 

zabawach z ziemniakiem m.innymi w 

rzucie ziemniakiem do celu, w slalomie z 

ziemniakiem czy kartoflowej sztafecie. 

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła 

się gra zespołowa „W dwa ognie”, jak 



również zabawy z chustą animacyjną, 

których motywem przewodnim był 

ziemniak. Dzieci miały możliwość 

uczestniczyć w zajęciach ruchowych 

prowadzonych przez instruktorkę Zumby.  

 
Uczniowie otrzymali wiele wspaniałych 

nagród. 

Impreza odbyła się dzięki pomocy Rady 

Rodziców i rady Sołeckiej w 

Domaszkowie. 

DZIEŃ OTWARTY W 

SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU 

 W ZESPOLE SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNYM W 

DOMASZKOWIE 

 

 

Dnia 13 października 2015 r. nasze 

przedszkole odwiedzili rodzice. 

Mieliśmy przyjemność przedstawić naszym 

gościom co już umiemy, a co najważniejsze, 

poznać się lepiej podczas wspólnych zajęć i 

zabaw. 

Dzieci wraz z rodzicami przygotowały 

pyszne, zdrowe kanapki, bo tematem 

naszego spotkania było:" Zdrowie na 

talerzu". Po degustacji wszyscy mieli pełne 

brzuszki i uśmiechnięte buzie. 

Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia! 

 

SUKCES MIĘDZYLESKICH 

GIMNAZJALISTÓW 

 
30. 09. 2015r. w Bystrzycy Kłodzkiej 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Kłodzkiego szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 

Sztafetowych Biegach Przełajowych. 

Bardzo dobre 3 miejsce zajęli uczniowie 

Samorządowego Gimnazjum w 

Międzylesiu w składzie:   

1. Zin Norbert 

2. Krawczyk Mateusz 

3. Bera Jakub 

4. Darłak Rafał 

5. Piętowski Grzegorz 

6. Seredyniecki Damian 

7. Leki Patryk 

8. Cygan Michał 

9. Polański Bartłomiej 

10. Fąfara Piotr 

11. Fiszer Marcin 

Opiekunem i trenerem międzyleskich 

biegaczy jest mgr Mariusz Dublicki. 

 

AKTYWNIE W MIĘDZYLESIU 

 
Kolejna porcja ruchu, z której 

skorzystali mieszkańcy gminy Międzylesie 

za nami. W ramach Międzyleskich 

Weekendów Aktywności Ruchowej 

projektu dofinansowanego ze środków 

Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju 



Filantropii w Polsce oraz Funduszu 

Lokalnego Masywu Śnieżnika odbyły się: 

- 19 września 2015 VI etap imprezy 

rowerowej „Korona Międzylesia” z 

Międzylesia do Kamieńczyka 

 

 
 

- 27 września i 04 października 

2015wycieczki Nordic Walking po 

okolicznych ścieżkach 

- 36 impreza marszowo-biegowa „Moja 

Dwunastka” na międzyleskim stadionie. 

 

 
 

Wrześniowa „Korona” rozpoczęła 

się nietypowo – na dziedzińcu Zamku 

Międzylesie, skąd, po krótkiej sesji 

zdjęciowej, nastąpił start honorowy 

uczestników. Rowerzyści przejechali przez 

międzyleski rynek do miejsca startu na ul. 

Granicznej. Impreza zgromadziła 18. 

uczestników, którzy dzielnie pokonali 5,4 

km oraz 270 m. różnicy wzniesień i zdobyli 

metę na granicy polsko-czeskiej w 

Kamieńczyku.  

 

 
 

Pogoda dopisywała, a przede 

wszystkim ogromne poczucie humoru. 

Zawsze podkreślamy, że w naszej lokalnej 

imprezie rowerowej najważniejsza jest 

zabawa. Troje uczestników udowodniło, że 

pod górę da się podjechać na składakach, 

mając na głowie zamiast kasku ciężkie 

hełmy wojskowe. Wspomniane składaki 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, 

a nasz najmłodszy uczestnik Ksawery czas 

na mecie spędził, jeżdżąc każdym z nich po 

granicznym parkingu. 

Miłośnicy marszu z kijkami podczas 

dwóch wycieczek łącznie pokonali prawie 

25 km dla zdrowia i dobrej kondycji w 

średnim tempie 5 km/h. Natomiast 17. 

uczestników „Dwunastki” przez 12 minut 

łącznie pokonało dystans 22,6 km.  

 
Wszystkich stałych bywalców 

naszych imprez, tych, którzy już kiedyś byli 

z nami oraz tych, którzy chcieliby razem z 

nami aktywnie spędzić wolny czas i dobrze 

się bawić zapraszamy na kolejne imprezy: 

17 października 2015 na 

zakończenie sezonu rowerowego czyli VII 

etap „Korony Międzylesia” z Goworowa do 

Jodłowa – start przy Bibliotece w 

Goworowie o 10.00. Zapisy od 9.15. 



07 listopada 2015 na 37 „Moją 

Dwunastkę” – zapisy w hallu basenu 9.30-

9.50. 

Więcej szczegółów szukajcie 

Państwo na profilach FB Moja 

Dwunastka, Korona Międzylesia, 

MGOK Międzylesie oraz stronie  

www.miedzylesie.pl 

     
                                                               

MLKS „Sudety” 

 

INFORMACJE Z MOGOK 
 

*** 

 
06 października rozpoczęła kolejny 

rok działalności  szkółka szachowa pod 

kierownictwem instruktora szachowego 

pana Sławomira Żurawskiego. Zajęcia 

odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i 

czwartki od godz.16.00 w Domu Kultury w 

Domaszkowie, a w środy w Domu Dziecka 

w Domaszkowie. Na zajęcia uczęszcza  21 

dzieci.  

Życzymy wytrwałości ,cierpliwości 

i zdobycia jak najlepszych umiejętności 

szachowych. 

 

11 listopada - program 
*12.00 msza św. w intencji ojczyzny w 

Kościele parafialnym p w. Bożego Ciała w 

Międzylesiu.  

*Po mszy uroczysty przemarsz pod obelisk 

Sybiraków i złożenie kwiatów. 

*13.30 Koncert pieśni patriotycznych w 

MGOK pt: ”Koncert pokoleń” w 

wykonaniu zespołu Oset z Goworowa i 

Zespołu Wokalno-Instrumentalnego z 

Zespołu Szkół w Międzylesiu 

 

*** 

Z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

stowarzyszenia „Dla Rozwoju 

Domaszkowa” i Domu Kultury w 

Domaszkowie w piątek 02.10.2015 odbyły 

się warsztaty pt. ”Szklanka soku” i zajęcia 

kulinarne. 

Dzieci mogły własnoręcznie zetrzeć i 

wycisnąć sok z zebranych jabłek i upiec 

szarlotkę i racuchy z jabłkami.  

Warsztaty i malowanie buziek sprawiły 

dzieciom wiele radości. 

Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za 

udział w zajęciach. 

 

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.y  

 

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) 

*19.10.2015*02.11.2015*16.11.

2015* 
POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


