
 

 

 



O PLANACH „WÓD POLSKICH”                                                                                        

BY  BUDOWAĆ KOLEJNE ZBIORNIKI RETENCYJNE                          

na terenie naszej gminy mówią sołtysi wsi :                                                   

Nagodzice, Długopole Górne i Roztoki - Nadzieja Tylk, Mariusz 

Roszniowski i Zbigniew Borodzicz przedstawiając stanowiska mieszkańców 

 

Jak mieszkańcy oceniają pomysł budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w 

swojej  wsi ? 

 

Sołtys Nadzieja Tylk- mieszkańcy wsi Nagodzice otrzymali taką informację od osób trzecich m.in 

mieszkańców Radochowa i Goszowa  30 kwietnia 2019 r. Z miejsca nawiązali współpracę, dzięki 

czemu zostali w miarę doinformowani i otrzymali wsparcie merytoryczne. 2 maja 2019r. w trybie 

pilnym zorganizowali zebranie wiejskie podejmując jednogłośnie uchwałę sprzeciwiająca się 

koncepcji budowy kolejnych suchych zbiorników na ziemi kłodzkiej oraz wsi Nagodzice. Podjęcie 

uchwały było konieczne z uwagi na wymuszone przez PGW Wody Polskie spotkanie informacyjne dnia 

7 maja 2019 r.  Mieliśmy bardzo pracowity długi tydzień majowy. Mieszkańcy wsi Nagodzice mówią 

kolejnym zbiornikom stanowcze NIE.   

 

Sołtys Mariusz Roszniowski - Mieszkańcy Długopola Górnego negatywnie oceniają projekt budowy 

suchych zbiornika w swojej miejscowości. Budowa zbiornika przyczyniłaby się do wysiedlenia ponad 

60% mieszkańców, co w dalszej perspektywie może spowodować całkowite zniknięcie Długopola 

Górnego z mapy Polski. Mieszkańcy wsi są to ludzie żyjący tu od kilku pokoleń i nie chcą dopuścić do 

zniszczenia swoich zabudowań których stan poprawiali przez wiele lat “z ojca na syna”. 

 

Sołtys Zbigniew Borodzicz – Mieszkańcy Roztok kategorycznie sprzeciwiają się budowie zbiornika i 

zapory w Nagodzicach, bowiem  objąłby on także znaczną część Roztok. Mówią mieszkańcy, że rzeka 

nie jest ważna tylko dla przyrody, ale też i dla ludzi. Chcą żeby była naturalna, nie zanieczyszczona i 

nie poprzegradzana zaporami. Mieszkańcy obawiają się o swoją przyszłość, o swój dobytek na który 

pracowali całe swoje życie. 

 

 Gdyby próbowano przeforsować budowę zbiorników, to jakie koszty – nie tylko materialne, 

ponieśliby mieszkańcy ? Jaka byłaby skala wysiedleń, zniszczenia krajobrazu itp. ?  

 

NT -  Od spotkania z PGW Wody Polskie w Międzylesiu uczestniczyliśmy jeszcze w kilku innych np. w 

spotkaniu w Bystrzycy Kłodzkiej, oraz 17 maja 2019 w Międzylesiu i wszędzie uspakajano 

mieszkańców zagrożonych wsi,  że zbiorniki nie będą budowane, ale z drugiej strony na spotkaniu w 

Międzylesiu przedstawiciel RZPGW Wody Polskie we Wrocławiu na pytanie mieszkańca jak mamy 

dalej żyć,  czy nadal remontować swoje domy itp. odpowiedział : żył pan  nieświadomie w czaszy 

zbiornika przez tyle lat, to nadal będzie pan tkwił w tej nieświadomości. Nie wiem jak się 

ustosunkować do tej wypowiedzi. Jest  ona bardzo niepokojąca.  Gdyby jednak okazało się że te 

spotkania miały na celu tylko uspokojenie emocji i doszło by do budowy tych zbiorników, to wieś 

Nagodzice praktycznie przestała by istnieć. Planowane jest według analiz przeprowadzonych przez 

WP wyburzenie ok. 100 domów.  Byłaby to zagłada wsi. Mieszkańcy zostaliby pozbawieni swojego 

dorobku życiowego, zerwane by zostały więzi rodzinne poprzez zmianę miejsca zamieszkania, dużo 



osób ze wsi pracuje w Czechach nie wiem jaki  miałoby to wpływ na kontynuowanie pracy 

zarobkowej.  Mieszkamy blisko rzeki.  Ma tu swoje gniazdo czapla czarna i siwa, a także inne ptaki 

chronione. Na pewno krajobraz byłby całkowicie zniszczony.   

 

MR - Projekt zakłada wysiedlenie 392. osób, wiąże się to z wyburzeniem ok. 120. budynków 

mieszkalnych i gospodarczych. Wiele zabudowań zostało wybudowanych w latach 50-60, a niektóre 

nawet przed wojną, wiele z nich jest zabytkami. Nie wspomnę już o kapliczkach, figurach świętych itp. 

Jeden z projektów zakłada nawet likwidację cmentarza co dla wszystkich mieszkańców jest nie do 

przyjęcia.  

 

ZB - Budowa zbiornika spowodowałaby pozbawienie ludzi swoich domów, pól uprawnych, zabytków, 

a przede wszystkim zniszczyłaby im życie. Zniknęłoby 20 budynków, a 64 osoby musiałyby opuścić 

swoje ojcowizny. 

 

Jakich działań oczekują mieszkańcy od Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, by ich wsie 

skutecznie chronione były przed powodzią bez potrzeby budowy zbiorników, a przy 

zastosowaniu innych, skutecznych metod ? 

 

NT- Na pewno są inne skuteczne metody ochrony przeciw powodziowej : budowanie kaskad 

spowalniających gwałtowny przepływ wody górskiej, rozsądna regulacja  rzek /nie myślę o ich 

betonowaniu/, może zbiorniki z wodą które służyły by mieszkańcom jako miejsca rekreacyjne.  Myślę, 

że planowane suche zbiorniki wodne nie chroniły by mieszkańców  ziemi kłodzkiej tylko chroniły 

miasto Kłodzko i Wrocław naszym kosztem.   Dlatego mieszkańcy wsi Nagodzice zdecydowanie 

sprzeciwiają się tym planom które zniszczą wieś środowisko, krajobraz, zabytki kultury, naszą 

ojcowiznę i dorobek naszego życia. 

 

MR -  Wyregulowania i udrożnienia rzeki, odbudowy i udrożnienia infrastruktury melioracyjnej. 

Remontu mostów oraz zabezpieczenia i oczyszczenia linii brzegowej rzeki. Zdaniem mieszkańców 

wykonanie w/w prac rozwiązałoby problem ochrony przeciwpowodziowej. Warto wspomnieć iż 

aktualnie w kotlinie kłodzkiej budowane są już cztery zbiorniki, w tym dwa w gminie Międzylesie które 

w planach mają zapewnić ochronę przeciwpowodziową okolicznych miejscowości.  

 

ZB - Do mnie i mieszkańców Roztok, nie dociera i nie wierzymy, by budowa zbiorników doszła do 

skutku, bo gdyby tak się miało stać, to spowodowałoby to negatywne skutki dla mieszkańców Roztok. 

Cała ta inwestycja spowoduje, że mieszkańcy nigdy nie otrzymają odszkodowań realnie 

rekompensujacych utracony majątek. Mieszkańcy Roztok wyrażają ostry sprzeciw przeciwko budowie 

następnych zapór i zbiorników, jednocześnie uważają że będące w budowie zbiorniki w Boboszowie i 

Roztokach wystarczą jako zabezpieczenie przed ewentualną powodzią. Dlatego też uważamy, że 

zamiast budować następne, konieczne są regulacje rzeki Nysa Kłodzka, co spowoduje zażegnanie 

niebezpieczeństwa. Korzystając z okazji proszę – nie pierwszy już raz od wielu lat, by zająć się 

rozbiórką pochodzącego z roku 1997 mostu „wojskowego”, który wyeksploatowany, sprawia 

mieszkańcom więcej kłopotów niż pożytku. 

 

 



Dziękuję Państwu za rozmowę 

 

30 KWIETNIA 2019 r. ODBYŁA 

SIĘ VII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

 

w proponowanym porządku obrad 

znalazły się projekty uchwał :  

 

1/ przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Międzylesie za rok 

2018 

2/ przyjęcia Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Międzylesie na lata 2019-2021 

3/ wskazania wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych na terenie  

     miasta i gminy Międzylesie 

4/ przyjęcia aktualizacji planu 

urządzeniowo-rolnego gminy Międzylesie 

5/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 

650 o pow.  

    0,0149 ha, obręb Międzylesie 

6/udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 251 o pow.  

    0,25 ha, obręb Różanka 

7/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych nr 218/2 o  

     pow. 0,1704 ha oraz 41/3 o pow. 0,3186 

ha, obręb Niemojów 

8/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

    dla obszaru w obrębie Różanka, gmina 

Międzylesie 

9/przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

    dla obszaru w obrębie Dolnik, gmina 

Międzylesie10/ zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl, 

gdzie można zapoznać się z rejestracją 

video, lub do zakładki BIP > Rada 

Miejska, by zapoznać się z protokółem z 

sesji.  

 

PROMESA DLA GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Dnia 17 maja 2019 r. w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego, Gmina Międzylesie 

otrzymała z rąk Wicemarszałka 

Województwa Dolnośląskiego Pana 

Marcina Gwóźdź promesę na 

dofinasowanie zadania pn.:”Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na obszarach 

wiejskich w Gminie Międzylesie” 

realizowanego w ramach Dolnośląskiego 

Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019. 

Całkowity koszt zadania wynosi 199.561 

zł, w tym dofinansowanie 149.670 zł. 

 

 
 

 

http://www.miedzylesie.pl/


OBCHODY  3 MAJOWE  

W MIĘDZYLESIU 
         3 maja o godz 12.00 w Kościele 

Bożego Ciała w Międzylesiu Msza św. w 

intencji ojczyzny. Po mszy w uroczystym 

w  pochodzie udano się  pod obelisk 

Sybiraków, gdzie burmistrz Tomasz 

Korczak  złożył symboliczną wiązankę 

kwiatów.  

 

 

 

 

Następny punkt obchodów święta  to  

koncert pt: „Ojczyzno ma….” w 

wykonaniu Kameralnego Chóru „CHÓR Z 

GÓR” z Bystrzycy Kłodzkiej. Podczas 

pobytu w Ośrodku Kultury mieliśmy 

przyjemność usłyszeć świadectwo życia 

jednego z żołnierzy Armii Krajowej oraz 

wysłuchać cudownego, patriotycznego 

koncertu. 

 

 

 

NIE DLA ZBIORNIKÓW  

NA ZIEMI KŁODZKIEJ... 

...to od marca 2019 roku temat wiodący w 

Kotlinie Kłodzkiej 

 

Wszystko zaczęło się od spotkania 

informacyjnego zorganizowanego przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, na które 

zaproszeni zostali przedstawiciele władz 

samorządowych oraz organizacji 

społecznych. Spotkanie odbyło się 

22 marca 2019 r. w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku. Przedstawiciele 

PGWWP RZGW we Wrocławiu 

przedstawili wówczas wariantową 

koncepcję lokalizacji oraz pojemności 

kolejnych zbiorników retencyjnych 

(obecnie w Kotlinie Kłodzkiej realizowane 

są cztery zbiorniki: w Boboszowie, 

Roztokach, Krosnowicach 

oraz w Szalejowie Górnym). Koncepcja 

zakładała wariant budowy kolejnych 

zbiorników retencyjnych również w 

gminie Międzylesie - w Nagodzicach oraz 

w Długopolu Górnym. Realizacja 

tak przedstawionych koncepcji wiązałaby 

się z wysiedleniem wszystkich 

mieszkańców Nagodzic oraz częściowo 

mieszkańców Roztok, a w przypadku 

Długopola Górnego - połowy 

mieszkańców. 



 

Spotkanie wywołało oburzenie, 

czego konsekwencją były sprzeciwy 

wysyłane przez burmistrzów do PGWWP 

RZGW we Wrocławiu. Negatywną opinię 

o zbiornikach wyraził również Burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie w proteście z 

dnia 17 kwietnia 2019 r., w którym 

poinformował o oburzeniu i obawach 

mieszkańców gminy Międzylesie, co do 

dalszego ich bytu na tym terenie. Zwrócił 

uwagę na fatalną lokalizację 

projektowanych zbiorników, która 

powodowałaby wysiedlenie znacznej 

liczby mieszkańców. 

Mieszkańcy Nagodzic w dniu 2 

maja 2019 r., a mieszkańcy Długopola 

Górnego w dniu 5 maja 2019 r. 

zorganizowali w świetlicach wiejskich w 

swoich miejscowościach spotkania 

dotyczące projektowanych zbiorników na 

terenie ich wsi. Spotkania w liczbie 90 

osób w Nagodzicach i 181 osób w 

Długopolu Górnym zakończyły się 

podjęciem uchwał dotyczących sprzeciwu 

wobec koncepcji budowy suchych 

zbiorników w tych miejscowościach. 

Uchwały wysłano do PGWWP RZGW we 

Wrocławiu oraz licznych innych instytucji. 

W dniu 7 maja 2019 r. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu zorganizowało spotkanie 

informacyjne w sprawie realizacji zadań 

odnośnie poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego na ziemi kłodzkiej. 

Spotkanie dotyczyć miało projektowanego 

zbiornika w Nagodzicach. Ze względu na 

ogromne zainteresowanie spotkanie odbyło 

się w Domu Kultury w Międzylesiu. 

Uczestniczyło w nim ponad 100. 

mieszkańców Nagodzic oraz 84 

mieszkańców innych miejscowości na 

terenie których zaprojektowano zbiorniki 

(m. in. Długopole Górne). Podczas 

spotkania padły liczne pytania do 

przedstawicieli Wód Polskich oraz 

SWECO. Mieszkańcy domagali się 

informacji, i potwierdzenia, że 

projektowane zbiorniki nie będą budowane 

na terenie ich miejscowości. Taka 

deklaracja jednak nie padła. 

 

W dniu 17 maja 2019 r. Biuro 

Koordynacji Projektu Ochrony 

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 

i Wisły zorganizowało spotkanie 

przedstawicieli Misji Banku Światowego z 

przedstawicielami organizacji społecznych 

i władz lokalnych oraz mieszkańców. 

Ponownie spotkanie odbyło się w Domu 

Kultury w Międzylesiu. Obecnych było 

ponad 200 osób. W spotkaniu 

uczestniczyła Minister Edukacji 

Narodowej Pani Anna Zalewska oraz 

senator RP Pan Aleksander Szwed. Na 

spotkaniu mieszkańcy przedstawiali swoje 

obawy dotyczące przedstawianej przez 



PGWWP RZGW we Wrocławiu koncepcji 

lokalizacji nowych zbiorników 

retencyjnych, mówili o braku uzgodnień z 

ludnością zamieszkującą ten teren, o 

niepewności o swój dalszy los. Spotkanie 

zakończyło się deklaracją Wód Polskich o 

wycofaniu się z kontynuowania projektu 

budowy nowych zbiorników retencyjnych. 

Przedstawicielka Banku Światowego 

również złożyła oświadczenie, że Bank 

Światowy nigdy nie zamierzał i nie będzie 

finansował projektowanej inwestycji. 

 

DINO W DOMASZKOWIE 

Od dnia 29 kwietnia 2019 r. Sieć DINO 

rozpoczęła budowę sklepu na działce nr 

773/6 w miejscowości Domaszków. 

Zgodnie z deklaracją wykonawcy Firmy 

Krot Invest KR Inżynieria z Krotoszyna, 

budowa ma się zakończyć w terminie do 

końca lipca 2019 r. Na czas inwestycji 

zamknięty zostanie parking przy ul. 

Kolejowej. Za utrudnienia z tym związane 

przepraszamy.  

 
BUDOWA OTWARTYCH STREF 

AKTYWNOŚCI W MIĘDZYLESIU 

I DOMASZKOWIE  

 

Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA 

w Międzylesiu i Domaszkowie dobiega 

końca. Wykonawcą robót jest firma  FHU 

HUSE Sebastian Hulbój z Bielsko Białej. 

Odbiór końcowy przewidziany jest na 

przyszły tydzień. 

 

 
 

Całkowita wartość robót inwestycji : 

260.402,07 zł. Projekt jest dofinansowany 

przez Ministra Sportu i Turystyki ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej (FRKF). 

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

W dniu 7 maja 2019 r. Burmistrz 

Tomasz Korczak i Pani Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Międzylesie Anna Kostrz 

dokonali objazdu obszaru gminy celem 

uzgodnienia wspólnych działań 

prowadzonych przez gminę Międzylesie i 

Nadleśnictwo Międzylesie. 

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

W dniu 21 maja w Polanicy Zdrój 

odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów 

Ziemi Kłodzkiej poświęcone gospodarce 

mieszkaniowej i obsługi dworców 

kolejowych na Ziemi Kłodzkiej. PKP było 

reprezentowane przez dyrektora Oddziału 

Gospodarowania Nieruchomościami PKP 



S.A. we Wrocławiu pana Tadeusza Szulca. 

Na spotkaniu przedstawiono możliwość 

zagospodarowania obiektów PKP. W 

sprawie dworca w Międzylesiu ustalono, 

że zostaną przeprowadzone naprawy 

bieżące i znacząco obniżone zostaną 

stawki czynszu za wynajem pomieszczeń 

stacyjnych. 

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

4 MAJA 2019 R. W SZKLARNI 

ODBYŁY SIĘ                                                                 

GMINNE OBCHODY DNIA 

STRAŻAKA 

Gminne obchody Dnia Strażaka 

rozpoczęła msza święta w kościele pw. 

Św. Floriana celebrowana przez ks. Marka 

Mundziakiewicza, ks. Marka Hamesa - 

proboszcza tutejszej parafii oraz ks. Leona 

Bernata. Po mszy pododdziały strażaków 

pod wodzą druha Jana Bojdy, prezesa OSP 

Międzylesie, oraz zaproszeni goście 

przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry 

strażackiej na plac przy świetlicy wiejskiej. 

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym 

dowódca uroczystości – druh Jan Bojda 

złożył meldunek burmistrzowi Tomaszowi 

Korczakowi. 

 

 
Uroczystość zaszczycili swoją 

obecnością m.in.: dowódca JRG w 

Bystrzycy Kłodzkiej kapitan Piotr Budnik, 

kapitan Jerzy Adamów - były już dowódca 

JRG w Bystrzycy Kłodzkiej, europoseł 

Sławomir Kłosowski, druh z Wrocławia 

Andrzej Sobolewski, Prezes Zarządu 

Gminnego ZOSP RP w Międzylesiu druh 

Jacek Pilny, dyrektor Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury w Międzylesiu p. Teresa 

Sobierska, przewodniczący Rady Miejskiej 

w Międzylesiu p. Jerzy Marcinek, 

pracownik UMiG Międzylesie nadzorujący 

OSP p. Monika Harasińska, członkowie 

honorowi oraz zaprzyjaźnieni strażacy z 

SDH  Lichkov.  

Życzenia strażakom w imieniu 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy złożył 

dowódca JRG Bystrzycy Kłodzkiej Piotr 

Budnik, natomiast europoseł Sławomir 

Kłosowski odczytał list Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego 

skierowany do strażaków. 

Po części oficjalnej nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na 

logo OSP w Szklarni. I miejsce ex aequo 

zajęły Julia Cebulak kl. 8c i Oliwia 

Kowalska kl. 5b, wyróżnienie zdobył 

Adam Fiszer kl. 6a. Następnie na scenę 

wkroczyły przedszkolaki z Przedszkola w 

Międzylesiu prezentując swoje talenty 

wokalne i recytatorskie. Na uczestników 

imprezy czekało wiele atrakcji, m.in.: 

loteria fantowa, licytacja tortu, malowanie 



twarzy oraz wystawę prac plastycznych. 

Podczas festynu strażackiego można było 

skorzystać z kuchni polowej, która 

serwowała pyszną grochówkę, bigos, oraz 

dania z grilla a także kawiarenki z ciastami 

przygotowanymi przez gospodynie ze 

Szklarni. 

Zarząd OSP w Szklarni składa 

serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 

się do organizacja imprezy. 

 

OBY SIĘ NIE MUSIAŁY 

SPRAWDZIĆ W AKCJI... 

Gmina Międzylesie zakupiła dla 

jednostki OSP Międzylesie 4 szt. nowych 

aparatów powietrznych typu Fenzy Aeris 

typ II wraz z maskami i butlami 

stalowymi. Koszt zakupu to blisko 11 tys. 

złotych. Zakupione aparaty zastąpią 

dotychczas użytkowane, które wymagały 

remontu generalnego, a ich dalsza 

eksploatacja wiązała się z generowaniem 

dużych kosztów napraw. 

 

Aparat typu Fenzy Aeris typ II jest 

wygodny, posiada wysoką wydajności i 

trwałość, zapewnia długotrwałą ochronnę 

w najcięższych sytuacjach. 

W akcjach przyda się na pewno! 

Z WIZYTĄ W GMINIE WIEPRZ 
 

 

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się 

spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli 

wsi pretendujących do uczestnictwa w 

Sieci Najciekawszych Wsi. Eksperci 

Ryszard Wilczyński oraz prof. Sylwia 

Staszewska omówili stopień 

zaawansowania prac nad certyfikacją 

poszczególnych miejscowości. Do tego 

procesu zakwalifikowało się 13 wsi z całej 

Polski z województw pomorskiego, 

zachodniopomorskiego, mazowieckiego, 

dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego 

i śląskiego.  W czasie pierwszego dnia 

wizyty odbyło się też posiedzenie zarządu 

Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i 

Rozwoju Wsi, a także panel, podczas 

którego włodarze trzech gmin, realizując 

myśl przewodnią stowarzyszenia PSORW 

„Uczymy się od siebie”, zaprezentowali 

dobre praktyki w zakresie polityki 

senioralnej, projektów edukacyjnych oraz 

odnowy wsi. 

 



Wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek 

przedstawiła prezentację pn. „Polityka 

senioralna na terenie gminy Wieprz”. O 

projektach edukacyjnych w ramach 

Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, 

Edukacji i Innowacji w Krobi w ramach 

tzw. „Małego Kopernika” opowiedział 

Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. 

Natomiast przewodniczący Stowarzyszenia 

PSORW, Wójt gminy Dzierżoniów Marek 

Chmielewski przedstawił założenia 

projektu pn. „Doświadczenia, które łączą – 

wymiana wiedzy pomiędzy partnerami 

KSOW” realizowanego przez gminę 

Dzierżoniów wraz z partnerami: gminą 

Kłodzko, gminą Międzylesie i 

Gospodarstwem Gościnnym „Jesionówka”. 

Na zaproszenie Wójt Gminy Wieprz 

Małgorzaty Chrapek, drugiego dnia (14 

maja) przedstawiciele samorządów 

uczestniczyli w wizycie studyjnej, podczas 

której mogli zapoznać się m.in. z 

systemem oświaty, wybranymi 

przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-

spożywczego oraz projektami 

realizowanymi przez tamtejszy samorząd. 

Serdeczne podziękowania za 

przygotowanie wizyty, która umożliwiła 

nam wymianę doświadczeń i dobrych 

praktyk kierujemy do Wójt Małgorzaty 

Chrapek oraz jej współpracowników. 

Z WIZYTĄ W SEJMIE 

 

Po raz kolejny w dniach 16-17 maja 2019 

r; członkowie Młodzieżowej Rady MiG 

Międzylesie mogli uczestniczyć w 

wycieczce do Warszawy, celem, której 

było zwiedzenie siedziby Sejmu i Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjazd był 

organizowany na zaproszenie Pani Poseł 

Moniki Wielichowskiej.   

 16 maja po przyjeździe w pierwszej 

kolejności młodzież mogła zwiedzić Stare 

Miasto i Zamek Królewski, gdzie dzięki 

przewodnikowi podziwiano bogato 

zdobione wnętrza zamkowe, które na 

wszystkich zrobiły ogromne wrażenie. 

Uzupełnieniem wizyty w zamku było 

odwiedzenie w dniu kolejnym rozległego 

parku Łazienek Królewskich.  

 

 Główny punkt programu wycieczki, 

jakim było zwiedzanie Sejmu i Senatu, 

grupa zrealizowała 17 maja br. W 

towarzystwie Pani Poseł grupa rozpoczęła 

spotkanie od wspólnego obiadu, podczas 

którego młodzież mogła dowiedzieć się jak 

wygląda codzienność pracy posła.   

 W gmachu sejmu odwiedzono salę 

posiedzeń, salę kolumnową, na których 

zapadają najważniejsze decyzje 

państwowe, a także sale komisji 

parlamentarnych i biura poszczególnych 

ugrupowań politycznych. Było to dla 

uczestników pobytu niezwykle ciekawym 

doświadczeniem.  



 Wycieczka była dla Młodzieżowej 

Rady niezwykłym wyróżnieniem oraz 

ciekawą lekcją przygotowania do życia 

obywatelskiego i pracy społecznej. W 

imieniu całej Młodzieżowej Rady i 

opiekunów składamy podziękowania dla 

Pani Poseł RP Moniki Wielichowskiej za 

poświęcony czas, zawsze serdeczne 

przyjęcie i rozmowę.   

DAWNYCH WSPOMNIEŃ 

CZAR... 

18 maja 2019 r. w Domu Kultury w 

Międzylesiu odbyło się spotkanie celników 

z Polski i z Czech z okazji 60. rocznicy 

uruchomienia wspólnej służby celnej na 

przejściu granicznym Lichkov - 

Międzylesie, którą uruchomiono w 1959 r. 

i była to pierwsza tego typu współpraca na 

granicy między Polską a Czechosłowacją. 

Uroczystość zorganizowana została przez 

Východočeský klub celních veteránů, 

podczas której prezes klubu wręczył 

pamiątkowe odznaki, a także  medale dla 

zasłużonych dla klubu.  

 

 

Wśród wyróżnionych złoty medal 

otrzymał MGOK Międzylesie oraz Urząd 

Miasta i Gminy Międzylesie. Czas 

przybyłym gościom umilała orkiestra z 

Lichkova. Celnicy zwiedzili także stacje 

kolejową w Międzylesiu. 

 

ZDOBYCIE 

MIĘDZYLESKIEGO ZAMKU - 

BITWA Z HUSYTAMI ! 

 

Jednym z najciekawszych 

wydarzeń tego tygodnia na Dolnym Śląsku 

jest bez wątpienia impreza odbywająca się 

w Zamku Międzylesie. Stowarzyszenie 

Kłodzkie Bractwo Rycerskie wraz z 

Zamkiem Międzylesie zorganizowali X 

Jubileuszowy Średniowieczny Obóz 

Szkoleniowy.  

http://www.vkcv.estranky.cz/
http://www.vkcv.estranky.cz/


 

Przybywający na teren zamku turyści 

mogli wziąć udział m.in. w warsztatach 

łuczniczych, turnieju na bezpieczne miecze 

oraz licznych zabawach plebejskich. 

Zorganizowano również wyjątkowe 

turnieje – Turniej Rycerski na Miecz i 

Tarcze oraz Turniej Łuczniczy dla 

łuczników z całej Polski. 

  Stowarzyszenie Kłodzkie Bractwo 

Rycerskie organizuje już od 10 lat obozy 

szkoleniowe dla grup rekonstrukcji 

średniowiecza. Na początku w obozach 

oprócz naszego stowarzyszenia, brało 

udział również Bractwo Ziębickie, 

następnie po kilku latach dołączyło 

również Księstwo Nyskie. Od 5 lat 

organizujemy dość duże przedsięwzięcia, 

łącznie z warsztatami średniowiecznymi 

dla publiczności. Dziś jest to już 10 edycja, 

chcieliśmy ją godnie uczcić, dlatego 

wybraliśmy miejsce historyczne, jakim jest 

Zamek Międzylesie, ze względu na jego 

ciekawą historię z roku 1428, którą 

odtwarzamy tutaj jako bitwę. - opowiada 

Bogdan Szmyd "Stowarzyszenie Kłodzkie 

Bractwo Rycerskie". 

 

  Inscenizacja bitwy o międzyleski 

zamek, która nawiązywała do wydarzeń z 

1428 . była głównym punktem programu. 

"Jest rok 1428, pod dowództwem Prokopa 

Wielkiego na Śląsk wyrusza husycka rejza, 

główne siły zmierzają przez Głuchołazy, w 

kierunku Nysy. Biskup wrocławski Konrad 

Oleśnicki jako przywódca czesko-śląskiej 

koalicji antyhusyckiej posyła swoje hufce 

na przeciw, 18 marca tegoż roku w 

okolicach Nysy dochodzi do konfrontacji z 

której zwycięsko z bitwy wychodzą 

husyci, ich pożoga ma już otwartą drogę 

do śląskich miast... 

 

Przez przełęcz Międzyleską z 

mniejszym oddziałem wyrusza Jan Kolda, 

na swojej drodze napotyka przeważnie 

opustoszałe domostwa okolicznego 

chłopstwa, które plądruje i podpala, 

zmierza w kierunku Międzylesia…tu – 

Wolfhard von Glaubitz, Pan na 

międzyleskim zamku próbuje organizować 

obronę swojej siedziby ściągając na żołd 

najemników mających odwagę 

przeciwstawić się przeważającym siłom 

nieprzyjaciela…” 

Lśniące zbroje, wystrzały, dym, 

dźwięk mieczy, okrzyki zagrzewające 

rycerzy do walki – inscenizacja bitwy 

pomiędzy husytami czyli Janem Kolbą, a 

właścicielem zamku Wolfhardem von 

Glaubitz, widziana z tak bliskiej 



odległości, jaką daje nam X 

Średniowieczny Obóz Szkoleniowy robi 

ogromne wrażenie. 

Na co dzień zapraszamy Państwa 

tutaj do nas, do Zamku Międzyleskiego na 

zwiedzanie. Zapraszamy wycieczki 

szkolne, a także osoby indywidualne. 

Czekamy na Państwa codziennie w 

godzinach 12:00, 14:00 i 16:00, wtedy 

odbywają się oprowadzania wraz z 

przewodnikiem po naszym zamku. 

Serdecznie zapraszamy! - Sebastian Bajer, 

manager Zamku Międzylesie. 

(art pochodzi ze strony turystyczna 

trzynastka) www.turystyczna 13.pl 

 

DOMEK DLA MAI I GUCIA 

 

 8 maja w Nadleśnictwie 

Międzylesie odbyło się podsumowanie 

etapu konkursu "Domek dla Mai i Gucia", 

w którym zaangażowało się 20. uczniów z 

naszego Zespołu. 

 

Konkurs adresowany był do uczniów i 

rodziców, i polegał na zbudowaniu domku 

dla owadów zapylających , który mógłby 

być dla nich miejscem lęgowym lub 

schronieniem.  

Ocenie podlegała dokumentacja 

techniczno- zdjęciowa, wykorzystanie 

materiałów naturalnych, funkcjonalność i 

ciekawa konstrukcja. 

Komisja konkursowa wysoko oceniła 

prace naszych uczniów. 

W kategorii klas I-III - I miejsce uzyskała 

Zuzanna Żakon z klasy II. 

II miejsce - Przemysław Smoleń z klasy II, 

wyróżnienie- Jan Zdral- klasa III. 

W kategorii klas IV-VI - I miejsce Sandra 

Janowska- klasa IVA. 

II miejsce - Maja Serafinowicz- klasa VB. 

III miejsce - Alan Gądek- klasa VA. 

W kategorii klas VII- gimnazjum- III 

miejsce Diana Serafinowicz- klasa III 

gimnazjum, wyróżnienie- Filip Ziemianek- 

klasa VIII. 

 Z rąk Zastępcy Nadleśniczego - 

pana Tomasz Trylińskiego laureaci oraz 

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody i upominki.  

 Zespół Szkolno- Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

otrzymał voucher na projektor. 

To jeszcze nie koniec... 

 Ośmioro uczniów naszej szkoły 

wyróżnionych na etapie Nadleśnictwa 

weźmie udział w evencie "Światowy Dzień 

Pszczół- pszczoły wracają do lasu" w dniu 

19 maja 2019r. na Wyspie Słodowej we 

Wrocławiu. 

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU „DOMEK DLA 

MAI I GUCIA” 

19 maja na Evencie z okazji Światowego 

Dnia Pszczół we Wrocławiu na wyspie 



Słodowej, odbył się finał wojewódzkiego 

konkursu „Domek dla Mai i Gucia”, 

którego patronatem był Dyrektor 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

we Wrocławiu oraz Dyrektor Generalny 

Lasów Państwowych w Warszawie. 

Celem konkursu było kształtowanie 

świadomości i postaw ekologicznych 

dzieci poprzez: 

 podniesienie świadomości dzieci i 

młodzieży odnośnie roli dzikich 

owadów zapylających oraz 

poznanie biologii pszczołowatych, 

 zwrócenie uwagi na rolę owadów 

zapylających oraz popularyzacji 

idei czynnej ochrony owadów 

zapylających na terenie RDLP we 

Wrocławiu, 

 poszerzenie wiedzy na temat roślin 

przyjaznych pszczołowatym, 

 W kategorii uczniów klas VIII i III 

gimnazjum uczennica Oliwia Neter 

zajęła I miejsce. 

 

 

Uczniowie Bożydar Dulik i Paweł 

Gackowski otrzymali nagrody pocieszenia. 

Uczniowie wraz z opiekunami wzięli 

udział w grze terenowej oraz warsztatach i 

przedstawieniach, które odbyły się w 

ramach podsumowania projektu. 

Uczniowie naszej szkoły serdecznie 

dziękują Nadleśnictwu w Międzylesiu za 

możliwość wzięcia udziału w konkursie i 

opiekę zapewnioną w czasie Eventu. 

VII MIĘDZYGMINNY 

KONKURS CZYTELNICZY „Z 

BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ” 

 



 

   17 maja 2019 r. w bibliotece szkolnej 

Samorządowej Szkoły Podstawowej  w 

Międzylesiu odbył się, w ramach 

obchodów „Dni Europejskich”, VII 

Międzygminny Konkurs Czytelniczy kl. IV 

„Z baśnią przez Europę”. W konkursie 

wzięło udział 15 uczniów,  (najlepszych w 

etapie szkolnym) z SSP w Domaszkowie, 

Szkoły Podstawowej w Wilkanowie, 

Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w 

Bystrzycy Kłodzkiej oraz z SSP w 

Międzylesiu. Naszą szkołę reprezentowały: 

Lena Koziarzewska z kl. IV c, Maja 

Kwaśnik z kl. IV a i Ada Bońkowska z kl. 

IV d. Uczestnicy rozwiązywali 5 zadań  

zamkniętych o różnym stopniu  trudności 

oraz odpowiadali ustnie na trzy wybrane  

pytania dotyczące znajomości treści baśni 

najsłynniejszych baśniopisarzy, H. Ch. 

Andersena, braci Grimm, Ch. Perraulta i 

baśniopisarzy polskich. Poziom wiedzy 

uczestników konkursu był bardzo wysoki, 

a różnice punktowe za poszczególne 

zadania niewielkie. 

W konkursie laureatkami zostały 

uczennice z SSP w Domaszkowie. 

Pierwsze miejsce zajęła Antonina 

Makowska, drugie Zuzanna Świesiulska, a 

trzecie Maja Nicoś. Zespołowo zwyciężyła 

SSP w Domaszkowie, drugie miejsce 

zajęła SSP w Międzylesiu, miejsce trzecie 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej, miejsce czwarte Szkoła 

Podstawowa w Wilkanowie, a miejsce 

piąte Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Laureaci  i wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy oraz nagrody 

książkowe. Konkurs przygotowała i 

przeprowadziła M. Wikiera. 

 

WYCIECZKA W GÓRY ZŁOTE 

 W dniu 12.05.2019r. odbyła się 

wycieczka uczniów ze Szkolnego Koła 

Krajoznawczo Turystycznego w Góry 

Złote. Wyruszyliśmy  z Orłowca koło 

Lądka Zdroju przez Jawornik Wielki do 

Złotego Stoku. Jawornik Wielki  zwany 

również Świętą Górą,  wznosi się na 

wysokość 872 m n.p.m.-najwyższy szczyt 

w zachodniej i północnej części Gór 

Złotych.. Na Jaworniku Wielkim znajduje 

się wieża widokowa.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.


W czasie naszej wędrówki padał drobny 

deszczyk, ale prawdziwym piechurom to 

nie przeszkadza.  Dzięki tej pogodzie 

mogliśmy spotkać i obejrzeć salamandrę 

plamistą. Zatrzymaliśmy się w 

przepięknym starym dawnym schronisku- 

obecnie pensjonacie Złoty Jar, gdzie 

wypiliśmy herbatkę i obejrzeliśmy dawne 

zabytkowe meble.  Po drodze zajrzeliśmy 

do Sztolni Książęcej a stamtąd do Złotego 

Stoku skąd powróciliśmy do naszych 

domów. Każda pogoda  jest dobra na 

piesze wędrówki, bo zawsze można coś 

ciekawego zobaczyć oraz miło i aktywnie 

spędzić czas.                                              

TURNIEJ "ŻYWIOŁY LASU" 

 16 maja 2019r. w siedzibie 

Nadleśnictwa Międzylesie odbył się turniej 

gry planszowej "Żywioły lasu". Szkołę z 

Domaszkowa reprezentowała drużyna w 

składzie: Wiktoria Drzewiecka, Miłosz 

Węgrecki, Jakub Jadwisieńczak i Szymon 

Kachel. 

 

 Uczniowie rywalizowali z kolegami 

ze szkół podstawowych w Międzylesiu                        

i Wilkanowie. Uzyskali najwyższy wynik 

714 punktów i uplasowali się 

ogólnopolskim rankingu na ósmym 

miejscu dotychczasowych rozgrywek. 

 

 Rozgrywki były bardzo 

emocjonujące, stanowiły też doskonałą 

okazję do rozwijania kontaktów między 

młodzieżą okolicznych szkół. 

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ 

W PRZEDSZKOLU 

 W dniach 15 i 16 maja gościliśmy 

w naszym przedszkolu panią pielęgniarkę                        

z Ośrodka Zdrowia w Domaszkowie. 

Pani Ania przybliżyła nam swój zawód i 

opowiedziała na czym polega jej praca. W 

trakcie spotkania dzieci dowiedziały się jak 

zapobiegać infekcjom, jak należy dbać o 

siebie, jak właściwie się ubierać i 

odżywiać. Dzieci zapamiętały też, że 

ważne jest przestrzeganie higieny i 

prowadzenie zdrowego stylu życia. 

 

 Dziękujemy Pani Ani za 

poświęcony czas, podzielenie się wiedzą i 

dobre rady !  



XVII WROCŁAWSKI 

FESTIWAL TANECZNY 

GALOP 2019 

 

   W sobotę 6 kwietnia szkolny zespół 

taneczny Urwisy uczestniczył w XVII 

Wrocławskim Festiwalu Tanecznym Galop 

2019, którego organizatorem jest Szkoła 

Podstawowa nr 17 we Wrocławiu. W 

konkursie wzięły udział zespoły taneczne z 

dolnośląskich szkół podstawowych. 

Zespoły rywalizowały ze sobą w trzech 

kategoriach wiekowych (kl.0-III, IV-VI, 

VII-VIII) i trzech formach tanecznych 

(taniec ludowy i integracyjny, inscenizacja 

taneczna, taniec nowoczesny). 

   Nasz zespół przygotował taniec folkowy 

w formie nowoczesnej. Dzieci 

zaprezentowały się w konkursie, dzięki 

funduszom pozyskanym z Powiatu 

Kłodzkiego i środkom finansowym Rady 

Rodziców Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu. Dziękujemy 

bardzo sponsorom za wsparcie! 

XIII GMINNE ZDERZENIA 

TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH                            

"OSOBLIWOŚCI 

WIELKANOCNE" 

 12.04.2019r. Zuzanna Świesiulska  

reprezentowała naszą szkołę na Tradycjach 

Świątecznych w Międzylesiu. Pieśnią 

"Rozpięty na ramionach" wprowadziła 

uczestników w atmosferę obchodów 

Wielkiego Tygodnia.  Zaśpiewała również  

"Wielkanocną piosenkę".  

 

 

MIĘDZYGMINNY KONKURS 

CZYTELNICZY                                                  

„MAGICZNE OGRODY 

DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI” 

 

   29 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej odbył się 

Międzygminny Konkurs Czytelniczy 

„„Magiczne ogrody dziecięcej 

wyobraźni”. Wzięły w nim udział 3-

osobowe zespoły uczniów kl. IV ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej, ze Szkoły Podstawowej w 

Starej Łomnicy, ze Szkoły Podstawowej w 

Długopolu Dolnym, ze Szkoły 

Podstawowej w Pławnicy oraz z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. Naszą szkołę 

reprezentowały: Amelia Kasza z kl. IV b, 

Elena Orłowska z kl. IV d oraz Amanda 

Husak z kl. IV c.Na konkurs należało 

przeczytać trzy książki: „Ania z Zielonego 

Wzgórza” L M. Montgomery, „Tajemniczy 

ogród” F. H. Burnett i „Alicja w krainie 

czarów” C. Lewisa. 



 

   Konkurs przebiegał w trzech 

etapach. Pierwszy etap polegał na 

rozwiązaniu interaktywnego testu 

składającego się z 36 pytań. Spośród 

czterech odpowiedzi należało wybrać tylko 

jedną właściwą. Każdy uczestnik 

odpowiadał indywidualnie i zbierał punkty 

dla drużyny. Liczył się też czas naciśnięcia 

odpowiedniego przycisku. Punkty były 

sumowane elektronicznie. Etap drugi 

polegał na drużynowym rozwiązaniu 

dwóch zadań. W pierwszym należało 

dopasować fragment tekstu do tytułu 

podanej lektury oraz sytuacji , której ten 

fragment dotyczył. W drugim zadaniu 

należało przyporządkować hasła związane 

z daną lekturą do poszczególnych tytułów 

książek. 

 

   Po tym etapie jury wybrało do 

finału trzy drużyny z największą ilością 

punktów. Wśród tych drużyn znalazła się 

drużyna z naszej szkoły. Trzeci etap, finał 

konkursu, polegał na drużynowym 

wykonaniu i przedstawieniu krótkiej 

prezentacji wylosowanego bohatera lektury 

uwzględniając informacje podane w planie 

prezentacji. Zespoły na wykonanie tego 

zadania miały 15 minut. Nasze uczennice 

prezentowały Anię z lektury „Ania z 

Zielonego Wzgórza”. Jury oceniało 

wykonanie zadania biorąc pod uwagę 

zgodność z lekturą, 

szczegółowość/trafność/oryginalność/ 

szczególne walory, oraz poprawność 

językową prezentowanych postaci. 

   Najlepiej w konkursie, wśród sześciu 

drużyn, poradziły sobie uczennice naszej 

szkoły, które zdobyły największą ilość 

punktów i zajęły I 

miejsce. Gratulujemy! 

 Opiekunem uczniów była M. Wikiera. 

 

II MIĘDZYGMINNY KONKURS 

MITOLOGICZNY „W ŚWIECIE 

MITÓW” 

22.03.2019 r. w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Międzylesiu odbył 

się II Międzygminny Konkurs 

Mitologiczny „W świecie mitów” kl. V- 

VIII. W konkursie wzięły udział 3- 

osobowe drużyny uczniów (najlepszych w 

etapie szkolnym) z SSP w Domaszkowie, 

ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie, 

SSP w Międzylesiu oraz Szkoły 

Podstawowej nr 2 z Bystrzycy Kłodzkiej. 

Uczestnicy rozwiązywali dziewięć zadań 

pisemnych oraz odpowiadali ustnie na 2 

wybrane losowo pytania z treści mitów. 

Poziom wiedzy mitologicznej uczniów był 

bardzo wysoki, a różnice punktowe między 

najlepszymi niewielkie. 

 



 

 

I miejsce w konkursie zajęła 

Karolina Gałuszka z SSP w Międzylesiu, 

miejsce II zajęła Oliwia Majka z SSP w 

Międzylesiu, a miejsce III przypadło Mai 

Dyc z Zespołu Szkół w Wilkanowie. W 

kategorii szkół I miejsce zajęła SSP w 

Międzylesiu, miejsce II Szkoła 

Podstawowa w Wilkanowie, III miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej , a miejsce IV Samorządowa 

Szkoła Podstawowa w Domaszkowie. 

Konkurs przygotowały i 

przeprowadziły Maria Wikiera i Monika 

Kulbaka. 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY 

O UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 Z okazji 15. rocznicy wejścia 

Polski do Unii Europejskiej, w dniu 9.05. 

2019 roku odbył się w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie Szkolny Konkurs Wiedzy o 

Unii Europejskiej.  

Wzięli w nim udział uczniowie klas: 

szóstej, siódmych i trzeciej gimnazjum. 

Konkurs sprawdzał wiedzę dotyczącą 

instytucji Unii Europejskiej, 

najważniejszych postaci związanych z 

polityką europejską, oraz najciekawszych 

zabytków, stolic i flag państw Europy. W 

bardzo zaciętej rywalizacji najlepsza 

okazała się Julia Świesiulska z klasy VII b. 

Serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy, 

a wszystkim uczestnikom bardzo 

dziękujemy za udział. 

 

"POMYSŁY NA ZMYSŁY" 

 

 
 4.04.2019r. w naszym 

przedszkolu w Domaszkowie odbyły się 

warsztaty dla dzieci i rodziców w 

ramach projektu „Pomysły na zmysły” 

współfinansowanego przez  Program 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

(PAOW). Podczas warsztatów dzieci i 

rodzice w każdej przedszkolnej grupie 

wzięły udział w różnorodnych grach i 

zabawach mających na celu poznanie 

zmysłów, a także rozwijanie ich 

funkcjonalności oraz wspieranie 

integracji sensorycznej. Wykorzystano 

podczas nich zabawki i pomoce 

dydaktyczne zakupione dzięki środkom 

z PAOW oraz pomoce przygotowane 

przez nauczycielki. Dzieci miały także 



okazję do integracji z rodzicami przy 

radosnej zabawie. 

PROGRAM SŁOWNO- 

MUZYCZNY W KOŚCIELE 

 

 
 W dniu 19.04.2019r. uczniowie z 

naszej szkoły pod kierunkiem pani 

katechetki Bożeny Gałuszy w ramach 

adoracji w Wielki Piątek w kościele w 

Domaszkowie przedstawili program 

słowno muzyczny o cierpieniach Pana 

Jezusa. Wiersze były przeplatane 

pieśniami. Adorując Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie dzieci 

dziękowały Jezusowi za Jego ofiarę           

na krzyżu . 

 

PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ 

BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM 

 

 Nasze domaszkowskie przedszkole 

po raz kolejny zorganizowało akcję pod 

hasłem "Dorośli i dzieciaki pomóżcie 

nakarmić psiaki i kociaki". 

Do dnia 12 kwietnia zbieraliśmy suchą i 

mokrą karmę, "przysmaki", koce i inne 

rzeczy, które przekazaliśmy do schroniska 

"Pod Psią Gwiazdą" w Kłodzku. 

 

Celem naszych działań jest 

uwrażliwienie dzieci i dorosłych na los 

bezdomnych zwierząt. Chcemy zaszczepić 

w dzieciach takie wartości jak wrażliwość 

na cudzą krzywdę, miłość do zwierząt, 

współczucie i odpowiedzialność za żywe 

stworzenia. 

 Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy włączyli się w zbiórkę darów dla 

zwierząt               ze schroniska. 

 

PROJEKT POWSZECHNEJ 

NAUKI PŁYWANIA „UMIEM 

PŁYWAĆ” 

 

Jak ryba w wodzie … 

     Uczniowie Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu po raz 

kolejny uczestniczą w  projekcie 

powszechnej nauki pływania „Umiem 

pływać”, który jest adresowany do 

uczniów klas szkoły podstawowych w 

całej Polsce. Projekt  zakłada 

systematyczny i powszechny udział dzieci 

w pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

zajęciach sportowych z zakresu „nauki 

pływania”.  Dzieci uczęszczają na zajęcia 

raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się na 

krytej pływalni w Kłodzku. Nasi najmłodsi 

uczniowie nabywają na zajęciach 



dodatkowe umiejętności w wodzie 

dodatkowo dobrze się bawiąc. 

 

 

"WIWAT MAJ" 

 

 We wtorek 7.05.2019r. w 

domaszkowskiej filii Domu Kultury odbył 

się uroczysty apel z okazji  rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel 

przygotowała klasa I, II i III wraz  z 

wychowawcami.  

 

Uczniowie przybyli na uroczystość, 

aby uczcić tak ważne dla nas majowe 

wydarzenia. Każdy uczeń miał przypięty 

biało-czerwony kotylion i był ubrany w 

strój galowy. Cała uroczystość rozpoczęła 

się odśpiewaniem „Mazurka 

Dąbrowskiego”, przy obecności  Flagi 

państwowej. Prowadzący przypomnieli 

nam, że: „1 i 3 Maja są dniami wolnymi od 

zajęć w  szkole, w pracy. Wiele rodzin 

spędza ten czas na popularnych 

„majówkach”. Żyjemy w Polsce, która 

może szczycić się długo oczekiwaną 

wolnością. Patrzymy w przyszłość, 

pamiętając jednak o doświadczeniach 

minionych lat. Dlatego dziś zatrzymajmy 

się na chwilę i spójrzmy w przeszłość”. 

Uczniowie, za pomocą wierszy i 

prezentacji multimedialnej, przedstawili 

informację o powstaniu Konstytucji 3 

Maja, co wzbogaciło naszą wiedzę 

historyczną o tym patriotycznym 

wydarzeniu. Zaprezentowali historię i 

źródła obchodzenia Święta Pracy, 

przypadającego 1 Maja. Przypomniano 

nam jakie znaczenie dla Polaków ma 

Święto Flagi 2 Maja i Dzień Zwycięstwa 8 

Maja. 

Całość inscenizacji była przeplatana 

odpowiednio dobranymi pieśniami i 

piosenkami patriotycznymi. Apel 

wzbogaciły dwa tańce : „Taniec Flag”- 

zaprezentowany przez uczennice kl. IV 

przygotowany przez p. J. Kensicką  i 

„Taniec Orła”, zaprezentowany przez 

uczniów klas III i IV przygotowany przez 

p. M. Stykowską. 

 

 



WYCIECZKA DO 

SZKLARSKIEJ PORĘBY 

 

 W dniach 13 - 14 kwietnia 2019r. 

odbyła się wycieczka domaszkowskich 

uczniów w Góry Izerskie i do 

Karkonoskiego Parku Narodowego z  

PTTK z Międzygórza W pierwszym dniu 

dojechaliśmy autokarem do Szklarskiej 

Poręby, skąd  powędrowaliśmy  z 

przewodnikiem na trasę: Zakręt Śmierci – 

Wysoki Kamień (1058m n.p.m.) - 

Zwalisko (1047m n.p.m.) - Kopalnia 

Kwarcu "Stanisław" – Rozdroże pod Cichą 

Równią (943m n.p.m) – Jakuszyce. 

Stamtąd odebrał  nas autokar i zawiózł do 

Pensjonatu  “ZAMECZEK” w  Szklarskiej  

Porębie gdzie mieliśmy nocleg i 

obiadokolację. Następnego dnia po 

śniadaniu udaliśmy się na największy 

wodospad w Sudetach Polskich na 

Wodospad Kamieńczyka mający 27m  

wysokości. Wodospad Kamieńczyka – 

położony na trasie ze Szklarskiej Poręby 

na grzbiet główny Karkonoszy. Wodospad  

wchodzi w skład Karkonoskiego Parku 

Narodowego. Po Mszy 

Świętej zwiedzaliśmy Wodospad Szklarki 

– drugi co do wysokości, po Wodospadzie 

Kamieńczyka wodospad w polskich 

Karkonoszach, położony na wysokości 525 

m n.p.m. Wycieczka była bardzo  fajna. 

Było sporo ruchu na świeżym powietrzu i 

podziwiania piękna naszej przyrody. Idąc 

Górami Izerskimi zachwycaliśmy się ich 

pięknem,  jak również panoramą  

Karkonoszy oraz odwiedziliśmy dwa 

największe wodospady w Karkonoszach. 

OŁAWSKI FESTIWAL TAŃCA 

KOGUCI PAZUR 2019 

 

   W sobotę 11 maja do Oławy pojechały 

dwa międzyleskie zespoły taneczne 

Urwisy i Plus Minus, które zaprezentowały 

się w Oławskim Festiwalu Tańca Koguci 

Pazur 2019. Oba zespoły wróciły z 

laurami. Brązowe wyróżnienie otrzymał 

zespół Urwisy, a złote zespół Plus Minus. 

W festiwalu uczestniczyły formacje 

taneczne, duety, soliści we wszystkich 

kategoriach wiekowych od 7 do powyżej 

50 lat z dolnośląskich i opolskich szkół 

tańca. Podziwialiśmy wykonawców w 

różnych stylach tanecznych od hip-hopu po 

taniec współczesny. Dziękujemy władzom 

miasta za umożliwienie zespołom udziału 

w tym wydarzeniu tanecznym. 

 



 

III SZKOLNY KONKURS 

WIEDZOWY– „ WĘDRÓWKI 

PO LESIE” 

         24 kwietnia w naszej szkole odbył się 

skierowany był do uczniów klas II i III 

Szkoły Podstawowej. Uczniowie pracowali 

nad zadaniami w grupach tworząc 

kolorowe plansze z odpowiedziami. 

Podczas konkursu gościliśmy również 

Joannę Krawiec z Nadleśnictwa w 

Międzylesiu, która przygotowała dla nas 

pogadankę o motylach. Wszyscy 

uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze 

przygotowani i bez problemu poradzili 

sobie ze zmaganiami konkursowymi.  

 

 

 Wszystkim dzieciom biorącym udział w 

konkursie gratulujemy i dziękujemy  

WICEMISTRZOSTWO 

DOLNEGO ŚLĄSKA 
 

 

 

   17 maja na Uniwersytecie Wrocławskim 

odbył się finał konkursu Uczę się 

bezpiecznie żyć, w którym rywalizowali 

laureaci z subregionów: jeleniogórskiego, 

wałbrzyskiego, wrocławskiego i 

legnickiego. Drużyna z naszej szkoły w 

składzie: Sandra Michalak, Dominika 

Makarska, Jakub Wojtysiak pod opieką p. 

Barbary Lewandowskiej uzyskała tytuł 



Wicemistrza Dolnego Śląska. Jest to 

unikalny konkurs na skalę Polski i Europy, 

dlatego tym bardziej cieszy nas taki 

sukces. Gratulujemy!  

 

SINGLETRACK GLACENSIS 

 

 
         04.05.2019  w Bardzie otwarto 

„Singletrack Glacensis”. Projekt to ponad 

133 km tras typu singletrack położonych 

na terenie 7 gmin: Bardo, Bystrzyca 

Kłodzka, Gmina Kłodzko, Lądek Zdrój, 

Międzylesie, Stronie Śląskie, Złoty 

Stok. Liderem projektu jest 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. W 

Gminie Bardo wykonano 31,5 km tras, 

które poprowadzone są m.in. do Przełęczy 

Łaszczowa, Miejsca Hrabiowskiego czy od 

Wilczej do Opolnicy/Barda. W ramach 

projektu postawiona została stacja 

doładowawcza dla e-bików oraz stacja 

naprawcza (znajdują się one przy parkingu 

na ul. Skalnej w Bardzie). 

 

 

 

AKTYWNY MAJ 

 

 
 

Oj dzieje się! Dzieje! Nieco ponad 

połowa maja, a za nami już trzy imprezy 

sportowo – rekreacyjne. Wystarczy tylko 



chcieć, by wziąć w nich udział i cieszyć się 

ze wspólnie podejmowanej aktywności 

ruchowej.  

Rozpoczęliśmy od udziału w oficjalnym 

otwarciu sieci ścieżek rowerowych typu 

singletrack czyli jednokierunkowych, które 

miało miejsce dnia 4 maja 2019 r. w 

Bardzie. Pomimo bardzo sceptycznych 

prognoz meteorologicznych pogoda była 

wyśmienita tzn. nie padało, podobnie jak 

wyśmienita była gorąca atmosfera, 

panująca wśród braci rowerowej. Gminę 

reprezentowało osiem osób w 

wyróżniających się spośród innych 

teamowych strojów, barwach Watahy 

Międzylesie.  

Po prostu wszędzie byliśmy widoczni a 

oko fotoobiektywów nas kocha. Obszerny 

fotoreportaż oraz opis wydarzenia 

znajdziecie Państwo na stronie 

http://www.bardo.pl a materiał filmowy na 

http://www.tvklodzka.pl/ 

Kolejna impreza tym razem 

marszowo biegowa odbyła się 11 maja 

2019 r. na Stadionie im. A. Skowrona w 

Międzylesiu. W 80. “Mojej Dwunastce” 

udział wzięło sześć osób, które wspólnie 

przez 24 minuty pokonały dystans 14.680 

m. Jakoś specjalnie nie świętowaliśmy 

naszej osiemdziesiątki, ale były jabłka, 

napoje, galaretki oraz najlepszy prezent - 

słoneczna pogoda. Następnym razem 

spotkamy się w Dzień Dziecka, czyli 1 

czerwca 2019 r. – start wyjątkowo o 

godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy 

wszystkie dzieci duże i małe. 

Maszerowanie i bieganie to najprostsza 

forma aktywności ruchowej – każdy to 

potrafi, a absolutne minimum to 5 tysięcy 

kroków dziennie. 

W sobotę 18 maja 2019 r. niektórzy 

rowerzyści mieli tzw. dwa w jednym. 

Pierwsza część wielkiego święta 

rowerowego to II etap “Korony 

Międzylesia” z Pisar do Jodłowa o 

długości 7,6 km oraz różnicy wzniesień 

300 m, w którym uczestniczyło 10 osób. 

Na starcie pojawiły się też dwie osoby, 

które do mety dotarły w tajemniczy 

sposób, w związku z czym zostały 

sklasyfikowane jako osoby uczestniczące 

w imprezie turystycznie. Wszak druga 

część naszego rowerowego świętowania 

miała charakter turystyczny, polegający na 

odkrywaniu uroków naszego singletracka. 

Uroczyste otwarcie Pętli Ostoja o długości 

14,6 km nastąpiło o 11.30. Przecinanie 

wstęgi “długo” było celebrowane przez 

burmistrza Międzylesia, który pamiętał o 

wszystkich osobach zaangażowanych w 

powstawanie Singletrack Glacensis, o 

partnerach projektu, o pracownikach 

UMiG w Międzylesiu nadzorujących prace 

budowlane, zaś ostatnie cięcie powierzył 

Komandorowi “Korony Międzylesia”. 

Pętla Ostoja została oficjalnie otwarta a 

rowerzyści wyruszyli, każdy w swoim 

tempie, na śródleśny szlak.  

 

 

http://www.bardo.pl/
http://www.tvklodzka.pl/


 

 

 

 

Z naszego rowerowego święta powstały 

liczne fotoreportaże zarówno zupełnie 

prywatne, jak i zamieszczone w sieci. 

Można będzie także obejrzeć materiał 

filmowy przygotowany przez TV Kłodzko. 

Impreza miała charakter otwarty i każdy, 

kto pojawił się tego dnia w Jodłowie 

zapraszany był do wspólnego ogniska i do 

woli mógł korzystać z cateringu 

przygotowanego przez UMiG w 

Międzylesiu; pobrać materiały promocyjne 

i informacyjne w tym mapki wszystkich 

oddanych w użytkowanie rowerzystom 

single tracków na Ziemi Kłodzkiej. Także 

mieszkańcy Jodłowa wraz z sołtysem 

przygotowali stoisko z kawą, herbatą, 

gorącą czekoladą i pysznymi ciastami. 

Przybył także pan sprzedający watę 

cukrową, popcorn oraz gorące kolby 

kukurydzy. Jednym słowem było na 

bogato.  

Ostatnia część imprezy to wręczenie 

paszportów uczestnikom II etapu “Korony 

Międzylesia”, podziękowania dla 

wszystkich, którzy przyczynili się do 

powstania Singletrack Glacensis na 

naszym terenie, niespodzianki dla 

rowerzystów oraz zaproszenia na kolejne 

imprezy rowerowe. Pierwsza z nich X 

Czasówka Autostradą Sudecką z 

Międzylesia do Gniewoszowa, odbędzie 

się 8 czerwca 2019 r. w ramach XXV Dni 

Międzylesia – Biuro Zawodów czynne od 

godz. 12.00 na ul. Lipowej, start 

pierwszego zawodnika o godz. 13.01.  Na 

zwycięzców czekają cenne nagrody. 

Tydzień później 15 czerwca 2019 r. 

rowerzyści wyruszą na III etap “Korony 

Międzylesia” z Różanki do Długopola 

Górnego. Zapisy od 9.00 do 9.45 na 

skwerze im. Jana Pawła II w Różance. 

Start pierwszego uczestnika o 10.01. 

Wszystkich gorąco zapraszamy. 

Szczegółowe informacje o obu imprezach 

można będzie znaleźć na stronie 

www.miedzylesie.pl oraz na profilu FB 

Korona Międzylesia. 

  Do zobaczenia na pieszych, biegowych i 

rowerowych szlakach. 

TURNIEJ PIŁKARSKICH „6” DLA 

SENIORÓW I TRAMPKARZY” 

 1 maja na stadionie w Międzylesiu  

odbył się  Turniej Piłkarskich „6” dla 

seniorów i trampkarzy organizowany przez 

klub sportowy MLKS „Sudety” 

Międzylesie. W turnieju wzięło udział 

siedem drużyn seniorów i trzy drużyny 

trampkarzy. Zwycięscy w turnieju okazali 

http://www.miedzylesie.pl/


się zawodnicy z Wrocławia czyli Inter 

Albania, II miejsce przypadło zawodnikom 

drużyny Sparta Stary Waliszów, najniższy 

stopień podium przypadł drużynie FC 

Palestyna . 

Swój turniej równolegle rozgrywali 

również juniorzy. Tutaj też nie zabrakło 

emocji: 

1 miejsce - MLKS Sudety I 

2 miejsce - Zieloni Roztoki 

3 miejsce - MLKS Sudety 

II

 

Na turnieju miało miejsce 

symboliczne przekazanie warty w 

Sudetach. Dziękujemy za te wszystkie lata 

byłemu już prezesowi Panu Jerzemu 

Błażejewskiemu i życzymy owocnej pracy 

i samych sukcesów obecnemu prezesowi 

Andrzejowi Dudkowi. 

 

Klub sportowy MLKS „SUDETY” 

Międzylesie składa podziękowania Panu 

Krzysztofowi Dudkowi oraz Panu 

Markowi Jasińskiemu za pomoc w 

organizacji i poprowadzenie rozgrywek. 

Wszystkim uczestnikom i kibicom 

dziękujemy i zapraszamy za rok. 

 

DERBY ZA NAMI… 

 

W niedzielę 12 maja 2019 r. na 

stadionie w Międzylesiu rozegrana została 

23. kolejka Klasy A pomiędzy drużyną 

MLKS „Sudety” Międzylesie a drużyną 

Śnieżnika Domaszków. Po meczu pełnym 

walki zwycięzcami derbów naszej gminy 

została drużyna MLKS „Sudety” 

Międzylesie, pokonując przeciwników 1:0. 

Podczas meczu przeprowadzono 

zbiórkę pieniędzy dla Mateusza 

Dąbrowskiego (trener drużyn 

młodzieżowych z Kłodzka), który walczy z 

białaczką. Udało się zebrać 400,00 zł. Całe 

środki zostały przekazane na leczenie 

Matiego. Trzymamy kciuki za walkę! 

Jesteśmy wszyscy wielką sportową rodziną 

i musimy sobie pomagać.  

 

WALCZYLI O PUCHAR... 

              W dniu 1.5.2019 rozegrany został  

X Turniej Tenisa Stołowego    o „Puchar 

Burmistrza Miasta i  Gminy Międzylesie”. 

Do zawodów zgłosiła się   spora, bo 25. 

osobowa grupa zawodników, m. innym z 

Jelcza Laskowic,  Strzelina, Kamieńca,  

Bystrzycy Kłodzkiej, Krosnowic i Kralik. 

Miejsca na podium zajęli : 1 Zbigniew 

Sobków Strzelin, 2 Bartosz  Jurkiewicz  

Krosnowice, 3 Mariusz Pusz Bystrzyca,  4  

Wincenty Marchleski Jelcz Laskowice. 

Najstarszym zawodnikiem   został Otto 

Janke z  Kamieńca Ząbkowickiego, a 



najmłodszym Martyna Filińska z 

Międzylesia. 

 

 Nagrody niespodzianki otrzymały :   

Milena Furtak,  Katarzyna Suława,  Oliwia 

Neter,  Martyna Filińska   wszystkie z 

Międzylesia, oraz  Malwina Jaredzka z 

Jelcza Laskowic. 

ZŁOTORYJA (NA PÓŁ) SZCZĘŚLIWA 

18  maja 2019 rozegrany został  

„17. Turniej Tenisa Stołowego   o Puchar 

Burmistrza Złotoryji”.  Bardzo dobry 

występ zanotował   Artur Kwaśnik 

zajmując  2. miejsce  w  grupie  wiekowej 

od 40 do  49 lat. Tym razem szczęście 

opuściło weterana ping pongowych 

rozgrywek Bogusława Zadorożnego.  Po 

zaciętym boju,  w  grupie wiekowej   60-69 

lat zajął miejsce w przedziale 10-13. 

 

XVI OTWARTE 

MISTRZOSTWA ZĄBKOWIC 

ŚLĄSKICH W WYCISKANIU 

SZTANGI LEŻĄC RAW - 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

01.05.2019 R  

 

 

Open kobiet: 

       5. Kamila  Wyderska – wynik 60 kg.   

kat.  82,5 kg:   

      7. Marcin  Szreiber – wynik  160 kg. 

kat. 100 kg:   

   4. Andrzej Juraszek -  wynik  172,5 kg. 

  6. Mariusz Małkowski – wynik  150 kg. 

kat.  125 kg: 

 5. Krzysztof  Król – wynik 180 kg. 

kat. +125 kg: 

3. Grzegorz Kantor -  wynik  190 kg. 

Junior do 23 lat; 

 2. Łukasz  Gajdulewicz  - 108 pkt. 

Wilksa , wynik  185 kg 

  3. Patryk  Hajduk –  96 pkt. Wilksa , 

wynik  150 kg 

W klasyfikacji drużynowej zawodnicy 

Sudety Międzylesie zajęli 3 miejsce 

ustępując tylko zawodnikom ze  

Strzelina i Ząbkowic Śląskich. 

SEZON 2019 NA BASENIE 

KĄPIELOWYM W 

MIĘDZYLESIU 

         Rozpocznie się 01 czerwca i trwał 

będzie do 01 września 2019 r. W bieżącym 

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


roku wprowadzone zostają opłaty za wstęp 

na basen uchwalone Uchwałą Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 lutego 

2019 r.  

Wprowadzono: bilety Normalne w cenie 

10 zł oraz bilety Ulgowe w cenie 5 zł. 

Do nabycia biletów ulgowych uprawnieni 

są: 

 dzieci i młodzież ucząca się za 

okazaniem ważnej legitymacji 

szkolnej, 

 studenci do 26 lat za okazaniem 

ważnej legitymacji studenckiej, 

 emeryci, renciści i niepełnosprawni za 

okazaniem ważnej legitymacji, 

 osoby 60+ za okazaniem dokumentu 

tożsamości, 

 dorośli za okazaniem Karty Dużej 

Rodziny, 

 dorośli od godziny 17⁰⁰ (bilet 

wieczorny), 

 uczestnicy grup zorganizowanych (1 

opiekun/15 osób bezpłatnie) 

Z obowiązku zakupu biletu zwolnione są 

dzieci do lat 7. 

Wszystkie bilety są całodzienne i 

umożliwiają wielokrotne wejście na basen 

w dniu zakupu i są ważne za okazaniem 

nienaruszonej jednorazowej wodoodpornej 

opaski na rękę. 

 

REGULAMIN  ZAWODÓW  

ROWEROWYCH 

UP HILL CUP 2019 

X CZASÓWKA AUTOSTRADĄ 

SUDECKĄ 

08 CZERWCA 2019 

MIĘDZYLESIE - GNIEWOSZÓW 

START GODZ. 13.01 

 

1. Zawody organizowane są w ramach 

XXV Dni Międzylesia. 

2. W zawodach mogą uczestniczyć 

osoby 10+. 

3. Uczestnicy pełnoletni startują na 

własną odpowiedzialność po złożeniu 

pisemnego oświadczenia  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych. 

4. Dzieci i młodzież od 10 do 18 

roku życia startują za pisemną zgodą 

opiekunów prawnych  

i po okazaniu Karty rowerowej.  

5. Warunkiem uczestnictwa jest 

posiadanie sprawnego technicznie roweru 

oraz sztywnego kasku. 

6. Zawodnicy mają obowiązek 

poruszania się podczas jazdy zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego. 

7.  

8. Na skrzyżowaniach wolontariusze z 

OSP będą ułatwiali włączenie się do ruchu. 

9. Zapisy w miejscu startu w Biurze 

Zawodów u zbiegu ulic Lipowej i 

Od 01 do 23 

czerwca 2019 

Od 24 czerwca do 

01 września 2019 

poniedziałek 1400 -1900 poniedziałek 1200 -1900 

wtorek 1400 -1900 wtorek 1000 -1900 

środa 1400 -1900 środa 1000 -1900 

czwartek 1400 -1900 czwartek 1000 -1900 

piątek 1400 -1900 piątek 1000 -1900 

sobota 1000 -1900 sobota 1000 -1900 

niedziela 1000 -1900 niedziela 1000 -1900 



Waryńskiego  

w godz. 12.00 do 12.45. 

10. Start pierwszego zawodnika o godz. 

11.01 

11. Zawodnicy otrzymują bezzwrotny 

nr startowy, który jednocześnie wskazuje, 

z jakim opóźnieniem wyjechali na trasę. 

12. Kolejni zawodnicy będą 

wypuszczani na trasę co 1 minutę. 

13. Organizator dokonuje ręcznego 

pomiaru czasu na szczycie wzniesienia a 

następnie dokonuje przeliczenia czasu 

brutto na czas netto: czas na mecie – nr 

startowy = czas netto. 

14. Udział w imprezie jest bezpłatny.  

15. Impreza odbędzie się bez względu 

na warunki atmosferyczne. 

16. Uczestnicy wyrażają zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celach 

marketingowych oraz umieszczenie w 

komunikatach prasowych, materiałach 

promocyjnych oraz na stronach 

internetowych imienia, nazwiska, roku 

urodzenia, miasta zamieszkania (zgodnie z 

ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz 

opublikowanie ich wizerunku na 

fotografiach z imprezy. Każdy uczestnik 

ma prawo wglądu do swoich danych oraz 

do ich poprawiania. 

17. Udział w imprezie oznacza 

akceptację niniejszego regulaminu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo 

do interpretacji niniejszego regulaminu. 

                      

PROGRAM ZAWODÓW 

12.00 – 12.45 Zapisy w Biurze Zawodów 

ul. Lipowa 

13.01   Start pierwszego zawodnika 

13.45   Start ostatniego zawodnika 

14.45   Ostatni zawodnik na mecie 

ok. 17.00   Ogłoszenie wyników i 

dekoracja zwycięzców na polu 

namiotowym w Międzylesiu. 

 

KLASYFIKACJA 

Prowadzona będzie klasyfikacja: 

KOBIET MĘŻCZYZN 

OPEN OPEN 

 

M – 1 do 19 lat 

M – 2 20 - 29 

M – 3 30 - 39 

M – 4 40 – 49 

M – 5 50 – 59 

M – 6 60 i więcej 
 

 

NAGRODY 

1. W kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn: 

I m-ce puchar, złoty medal, certyfikat 

II m-ce puchar, srebrny medal, certyfikat 

III m-ce puchar, brązowy medal, certyfikat 

Ponadto nagroda niespodzianka! 

2. W kategoriach od M-1 do M-6: 

Certyfikaty oraz medale za zajęcie I, II i III 

miejsca  

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe certyfikaty i medale. 

4. Zawodnicy, którzy stanęli na podium w 

kategorii OPEN nie są nagradzani w 

kategoriach wiekowych. 

5. Niespodzianki dla uczestników wyścigu. 

 



 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka 

„EMAUS” (dawna szkoła) 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. 

POMOC BEZPŁATNA  
 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca z powodu remontu 

w „Domku Taczy” pan Zbigniew 

Chrapczyński będzie przyjmował osoby 

uzależnione, a także członków rodzin osób 

uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych 

nie w „Domku Tkaczy”, a w Goworowie 

nr 17 Agroturystyka „Emaus” telefony : 

607 984 858, oraz 74-81 40 296 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

*03.06.2019*17.06.2019* 
 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 


