Wybory w Gminie Międzylesie
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP
Komitet
KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL
ZIELONI
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ
LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE
KOMITET WYBORCZY
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I
NIEPODLEGŁOŚĆ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KOALICJA BEZPARTYJNI I
SAMORZĄDOWCY
Razem

Liczba
głosów

Procent
głosów

Liczba
mandatów

Procent
mandatów

1 319

43,37%

4

50,00%

886

29,14%

3

37,50%

334

10,98%

1

12,50%

257

8,45%

0

0,00%

194

6,38%

0

0,00%

51

1,68%

0

0,00%

3 041

100%

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty
Nazwisko i imiona
Komitet
DWORCZYK Michał Paweł KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
DYDUCH Marek
DEMOKRATYCZNEJ
GWÓŹDŹ Marcin Piotr
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
MRZYGŁOCKA Izabela
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
Katarzyna
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
MURDZEK Wojciech Piotr KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
SIEMONIAK Tomasz
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
WIELICHOWSKA Monika KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA

Nazwisko i imiona

Komitet
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZYSKA Ireneusz

Wybory w Gminie Międzylesie
Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP
Nazwisko i imiona

Liczba
głosów

Komitet

Procent
głosów

HAŁACZKIEWICZ
Patryk Damian

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KOALICJA BEZPARTYJNI I
SAMORZĄDOWCY

386

12,66%

0

SZWED Aleksander
Jakub

KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 377

45,15%

1

1 287

42,20%

0

3 050

100%

1

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
JURCEWICZ Stanisław KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL
ZIELONI
Razem

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty
Nazwisko i imiona

Komitet

SZWED Aleksander Jakub KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ROZMOWA Z MARKIEM ZWOLIŃSKIM
PRZEWODNICZĄCYM GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIĘDZYLESIU

Kto w gminach zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką ?

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do zadań własnych
gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych. Podejmują one czynności zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
Tyle się mówi o potrzebie zmniejszenia picia alkoholu, podejmuje się różne działania w
tym kierunku, a tymczasem na sklepowych ladach królują alkohole w małych,
niedrogich opakowaniach, nalewki... Przecież nie są to alkohole dla koneserów ? Jakie
jest pańskie spojrzenie na ten niewątpliwy problem ?

Jak widzę, że w sklepach sprzedaje się alkohol bardzo słabej jakości w plastikowych
kieliszkach, z zakrywką metalową jak jogurt, lub w tzw. „bączkach”, to mam świadomość, że
my po prostu rozpijamy naród - to nie są żarty! Walce z nadmiernym piciem towarzyszy
pełna hipokryzja !
Jestem za tym, by mocne alkohole np. takie jak wódka, sprzedawano w butelkach 0,75l
i w odpowiednio wysokich cenach... Nie jeden raz mówiłem o tym problemie na przeróżnych
spotkaniach...

Kto może zgłosić istniejący w jego otoczeniu problem alkoholowy ? Szczególnie mam na
myśli rodziny...

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest, gdy osoba
zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak
naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić
sprawy, a tak zdarza się bardzo często, przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków
rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do komisji złożyć
instytucje, takie jak OPS, Policja itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej
inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. Wiedzieć
trzeba, że do sądu złożyć wniosek mogą jedynie dwie instytucje : Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i prokuratura.

Czy nadmiernie pijącego można zmusić do podjęcia leczenia ?

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest co do zasady dobrowolne. Jednak jeśli osoba
nadużywająca alkoholu stwarza zagrożenie dla innych, powoduje rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy oraz zakłóca spokój lub porządek publiczny,
zostaje zobowiązana przez sąd do poddania się leczeniu.
W jaki sposób komisja może wyegzekwować obecność podejrzewanego o nadużywanie
spożywanie alkoholu na swoim spotkaniu ?
Samoistnych konsekwencji niestawienia się na zaproszenie GKRPA ustawa nie
przewiduje. Niestawienie się może jednak stanowić podstawę do skierowania przez GKRPA
wniosku do sądu o zarządzenie poddania się przez zaproszonego odpowiednim badaniom.
Dodać muszę, że ponieważ brak jest formalnego przymusu stawienia się na wezwanie
komisji, brak jest także przesłanek usprawiedliwiających nieobecność zaproszonego. Tym
samym należy rozumieć, że każda obiektywna przesłanka nieobecności powinna uzasadniać
przełożenie terminu spotkania z komisją.
Kłopoty zaczynają się dopiero w momencie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa
na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego. Wtedy
sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ policji.
Kiedy można uruchomić procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego?

Aby zobowiązać kogoś do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie
zarówno uzależnienie od alkoholu, jak i jedna z przesłanek wskazanych w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. Rozkład życia rodzinnego
2. Demoralizacja małoletnich
3. Uchylanie się od pracy
4. Systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego
Oznacza to zatem, że samo stwierdzenie uzależnienia nie wystarczy, aby taką
procedurę uruchomić. Musi wystąpić jeszcze przynajmniej jedno negatywne zachowanie
spośród wymienionych powyżej. W innym przypadku nie ma podstaw do skierowania sprawy
do sądu.

Załóżmy, że mamy za sobą wszystkie niezbędne czynności pozwalające na skierowanie
sprawy o podjęcie leczenia odwykowego do sądu. Wiadomo ile – mniej więcej czasu
upłynie, zanim uzależniony to leczenie podejmie ?

Posłużę się ogólnie dostępnymi statystykami NIK-u. Otóż Izba podaje, że od zgłoszenia
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do przyjęcia osoby uzależnionej na
leczenie odwykowe mija średnio ok. 670 dni. Od zgłoszenia gminnej komisji do skierowania
do sądu wniosku o zobowiązanie jej do poddania się leczeniu mija średnio 266 dni; od
wpływu do komisji zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu do uprawomocnienia się
postanowienia sądu o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu mija średnio 443
dni; czas oczekiwania na przyjęcie na leczenie odwykowe wynosi średnio 230 dni...
Nie są niestety te statystyki nadmiernie optymistyczne... Należy pamiętać, że wszystkie
działania komisji i sądu w tym przedmiocie wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a
czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa...

Przygnębiające są te statystyki, bo przecież w tym czasie osoby uzależnione od alkoholu
pozostają w swoich rodzinach i środowisku, nadal stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia
domowników i sąsiadów. Trudno więc nie zauważyć, że procedura nie spełnia ważnego celu,
jakim jest ochrona rodziny i środowiska osoby nadużywającej alkoholu...
Nie dość na tym, Nieubłagane statystyki wskazują, że większość skierowanych nie
stawia się na leczenie; połowę z przyjętych osób doprowadziła policja. A prawie jedna trzecia
przyjętych na obowiązkową terapię nie kończy jej. Połowa zobowiązanych do leczenia jest
kierowana przez sądy wielokrotnie. Zaledwie 2 proc.(!!!) tych, którzy ukończyli terapię na
poziomie podstawowym, podjęło wysiłek poddania się elementom terapii na poziomie
ponadpodstawowym, a żeby jeszcze panem bardziej wstrząsnąć to dodam, iż obserwacje
kliniczne pokazują, że osoby przymusowo skierowane na leczenie odwykowe częściej i
szybciej wracają po leczeniu do picia alkoholu ! Niestety procedura przymusowego
kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe nie funkcjonuje sprawnie i
nie wspomaga skutecznie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Jest na to jakaś sensowna i do zrealizowania rada ?

Od jakiegoś czasu wszystko funkcjonuje ze znacznym opóźnieniem. Zajmujący się
na co dzień profilaktyką rekomendują ministrowi zdrowia zainicjowanie zmian
legislacyjnych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Miałyby one ograniczyć stosowanie
procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu jedynie do sprawców
przestępstw oraz osób, które w wyniku uzależnienia znalazły się w sytuacji zagrażającej ich
życiu, albo powodującej zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób. Ale czy to rozwiąże
problem ? Nikt nie pokusi się o jednoznaczne potwierdzenie.

Ile kosztuje bliskich leczenie odwykowe członka rodziny i jak długo to leczenie trwa ?

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe
ponosi gmina. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od
którego przysługuje apelacja.
Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego
wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu,
a na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, która złożyła zawiadomienie do GKRPA ?

Ani osoba prywatna składająca zawiadomienie o konieczności podjęcia działań w
ramach procedury, ani instytucja nie stają się stronami postępowania i nie przysługują im
żadne prawa w tym względzie. Oznacza to m.in., że wnioskodawca nie będzie miał dostępu do
gromadzonych materiałów postępowania i nie stanie się uczestnikiem postępowania
sądowego, czyli np. nie będzie mógł składać w nim wniosków dowodowych ani wnosić
apelacji od postanowienia sądu rejonowego.
Dlaczego tak trudno zmusić kogoś uzależnionego do tego, żeby zaczął się leczyć ?

Zwykle osoby uzależnione nie chcą się leczyć, ponieważ nie dostrzegają problemów i
nie widzą potrzeby zmiany swojego sposobu picia. Do tego dochodzą mechanizmy obronne,
które utrudniają dostrzeżenie konsekwencji picia. Uzależnieni tłumaczą sobie, że piją jak inni
albo próbują swoje picie usprawiedliwiać np. kłopotami w pracy czy w domu...

Kończąc już nasze spotkanie proszę mi powiedzieć czy mogę coś zrobić, żeby bliska mi
uzależniona osoba przestała pić ?

Niestety niewiele. Z doświadczenia powiedzieć mogę, że punktem przełomowym w
próbach nakłonienia do abstynencji są zwykle jakieś sytuacje kryzysowe którym nie da się już
zaprzeczyć i które sprawiają, że dana osoba zaczyna zastanawiać się nad swoim
postępowaniem. Niestety jednak – najczęściej - osoby chcące pomóc uzależnionemu próbują
go przekonywać, uświadamiać, straszyć, edukować i niestety zwykle te strategie nie przynoszą
skutku. Im bardziej naciskają, tym bardziej uzależniony się broni...
Dziękuję za rozmowę

XIII SESJIA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
ODBYŁA SIĘ W DNIU 24
WRZEŚNIA 2019 br.
W proponowanym porządku obrad
zaplanowano
podjęcie uchwał w
sprawach:
1/ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w obrębie
miasta Międzylesie, gmina Międzylesie

9/ udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na
zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr
3234D w Domaszkowie na długości 0,410
km”
10/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG
Międzylesie
11/ wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Międzylesie do Klastra Energii
ARES

2/
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów w obrębie
miasta Międzylesie, obręb Międzylesie

Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy jak zwykle na stronę
www.miedzylesie.pl, gdzie w katalogu BIP
otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam
zapoznać się można z protokółem z obrad,
oraz nagraniem video z przebiegu sesji.

3/
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów w obrębie
Jodłów, gmina Międzylesie

PODSUMOWANIE WYBORÓW
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY
MiG MIĘDZYLESIE

4/
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów w obrębie
Różanka, gmina Międzylesie
5/ zmiany planu urządzeniowo - rolnego
gminy Międzylesie
6/ zmieniająca uchwałę Nr XLII/230/2018
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, niektórych innych składników
wynagrodzeń
7/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Kłodzku
8/ zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na
podstawie
zarządzenia
Burmistrza MiG Międzylesie w dniu 7
października
2019
r;
w
Szkole
Podstawowej w Międzylesiu i Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie przeprowadzono
wybory na V kadencję Młodzieżowej Rady
Miasta i Gminy Międzylesie.
W
Samorządowej Szkole w Międzylesiu
stanowiącej Okręg Wyborczy Nr 1, o 6
możliwych mandatów ubiegało się 17.
uczniów, a w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w
Domaszkowie
stanowiącym Okręg Wyborczy Nr 2, na 4

możliwe
uczniów.

mandaty

kandydowało

9.

Wybory przeprowadzono zgodnie z
wcześniej
ustalonym
kalendarzem
wyborczym, a nad ich prawidłowym
przebiegiem czuwały powołane Szkolne
Komisje Wyborcze, która po zakończeniu
wyborów i podliczeniu głosów ogłosiły
wyniki.
Radnymi Młodzieżowej Rady
Miasta i Gminy Międzylesie w kadencji
2019-2020 wybrani zostali: Filip Balcer,
Klara Bzowy, Magdalena Cymborska,
Bożydar Dulik, Igor Kołoszyc, Jakub
Ponulak, Wiktoria Serafinowicz, Julia
Świesiulska,
Justyna
Antoszczyszyn,
Michał Jóźwiak.
Nowo
wybranym
radnym
gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Podczas konferencji, która odbyła
się 30 września w Istebnej, certyfikaty
uczestnictwa w Sieci odebrało dziesięć
pierwszych miejscowości z całej Polski, w
tym nasz Goworów.
Sieć Najciekawszych Wsi to
markowy
produkt
turystyczny
Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i
Rozwoju Wsi. W minionych miesiącach
wsie odwiedzała komisja certyfikacyjna,
której zadaniem było potwierdzenie
spełnienia warunków uczestnictwa w Sieci.
Goworów oceniany był przez komisję 6
września 2019 r.
Konferencja została zorganizowana
w ramach operacji pn. „Na drodze do
odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi”
dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich.

GOWORÓW Z
CERTYFIKATEM SIECI
NAJCIEKAWSZYCH WSI

Uroczystego otwarcia dokonali Wójt
Gminy Istebna Łucja Michałek oraz
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
Marek Chmielewski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali
kilku wystąpień. Prezentację pt. „Proces
certyfikacji miejscowości pretendujących
do uczestnictwa w SNW” przedstawił
Ryszard Wilczyński. Z kolei prof. Sylwia
Staszewska wystąpiła z wykładem na
temat zasobów lokalnych jako czynnika
rozwoju
społeczno-gospodarczego
i
przestrzennego małych miast i wsi.
Działania na rzecz rozwoju gmin o
charakterze wiejskim w województwie
śląskim przedstawił Dyrektor Biura
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Witold Magryś. Piotr Idziak z firmy
Locativo opowiadał natomiast, jak
wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa i
stworzyć strategię marki miejscowości, a
także jak skutecznie „sprzedać” koncepcje
produktów
turystycznych.
Z
kolei
burmistrz Gogolina Joachim Wojtala
przedstawił prezentację na temat „Drogi
Kamienia
Śląskiego
do
uzyskania
Certyfikatu Uczestnika SNW”.

Certyfikaty
w
uroczystej
atmosferze odebrało 10 najbardziej
aktywnych
miejscowości:
Gniewino
(gmina Gniewino), Goworów (gmina
Międzylesie), Istebna (gmina Istebna),
Jemielnica (gmina Jemielnica), Kamień
Śląski (gmina Gogolin), Łącko (gmina
Postomino), Stare Siołkowice (gmina
Popielów), Swołowo (gmina Słupsk),
Zalipie (gmina Olesno) i Złoty Potok
(gmina Janów).
Oprócz konferencji, projekt „Na
drodze do odkryć..." zakładał także
organizację wyjazdu studyjnego na teren
gminy Istebna. 1 października członkowie
PSORW i SNW odwiedzili m.in. „Kurną
Chatę Kawuloka” - stary drewniany dom z
1863 r. pełen dawnych sprzętów
gospodarstwa domowego i narzędzi, który
w autentyczny sposób oddaje warunki, w
jakich żyli mieszkańcy Istebnej w drugiej
połowie XIX w. Grupa zwiedziła też
Centrum Koronki Koniakowskiej i
Centrum Pasterskie, gdzie można było
spróbować tradycyjnych serów.
W ramach przedsięwzięcia odbyły
się również warsztaty „Od wyróżnika do
opowieści, czyli jak w pełni wykorzystać
potencjał wsi?”. Podczas dwudniowych
zajęć uczestnicy określili m.in. wyróżniki
swoich wsi, sformułowali dla nich myśli
przewodnie i zaplanowali działania, które
pozwolą je lepiej wykorzystać w ramach
uczestnictwa
w
SNW.
Uczestnicy
warsztatów oceniali też już wdrożone
elementy oferty wsi, które otrzymały
certyfikaty.
Zapraszamy na stronę Sieci
Najciekawszych
Wsi:
http://siecnajciekawszychwsi.pl/7/stronaglowna.html

Gratulacje
dla
mieszkańców Goworowa !!!

wszystkich

PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA
2019 r.
WYNIKI KONKURSU „PIĘKNA
WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2019”

5 października we wsi Opawa,
gmina Lubawka nastąpiło uroczyste
wręczenie nagród dla laureatów konkursu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a
szczególnie naszym reprezentantom:
8 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone
wyniki XI edycji konkursu „Piękna Wieś
Dolnośląska 2019”. Zorganizowany przez
Urząd Marszałkowski, jest jednym z
elementów wsparcia jakie samorząd
województwa przygotował dla sołectw i
gmin uczestniczących w Odnowie Wsi
Dolnośląski

Sołectwu wsi Roztoki, które zajęło
III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza
Wieś”
Panu Andrzejowi Milukowi, który
zajął
II
miejsce
w
kategorii
„Najpiękniejsza Zagroda”

Konkurs zorganizowany został w
czterech kategoriach: „Najpiękniejsza
Wieś”,
„Najpiękniejsza
Zagroda”,
„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”
oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”.
Do 11. już edycji konkursu,
zgłoszono 22 wsie z 20. gmin, w tym do
kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 8 wsi,
„Najpiękniejsza Zagroda” – 4 zagrody,
„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” –
8 projektów, „Najlepszy start w odnowie
wsi” – 2 projekty.

SPOTKANIE NA ZAMKU...

W dniach 18-19 października, na
Zamku Kliczków w Kliczkowie miał
miejsce doroczny już X jubileuszowy
Kongres Odnowy Wsi.

Tegoroczny
kongres
był
wyjątkowy, ponieważ podsumowano 10 lat
funkcjonowania
programu
„Odnowa
Dolnośląskiej Wsi”. Podczas kongresu
zaprezentowały się trzy najbardziej
aktywne gminy w programie Odnowy Wsi:
Dzierżoniów, Międzylesie i Oborniki
Śląskie. Poza prezentacjami najbardziej
aktywnych gmin, przedstawiono również
wykłady tematyczne dotyczące: produktów
regionalnych, architektury środowiska i
krajobrazu
oraz
tworzenia
wiosek
tematycznych i produktów turystycznych.

okolicznościowy
muzyczny.

montaż

słowno

Gościnnie wystąpiła Patrycja z
Piotrem w pokazie tańca towarzyskiego.
Na uroczystość przybyło ponad 80 osób,
które w miłej atmosferze przy lampce
szampana
celebrowały swoje święto.
Dziękujemy pani Małgorzacie i jej grupie
za przygotowanie spotkania, słodkie
niespodzianki i wielkie zaangażowanie.
Wszystkim
uczestnikom
składamy
serdeczne podziękowania za udział a
seniorom życzymy zdrowia, radości,
pomyślności i zadowolenia na kolejne lata
życia.

SOPOTKANIE SENIORÓW
WIZYTA RADNYCH Z DOLSKA

W sobotę 19 października 2019r w
MGOK Międzylesie zorganizowano z
okazji Dnia Seniora uroczyste spotkanie.
Pani Małgorzata Bojanowska z grupą
międzyleskich dzieci i młodzieży wraz z
zespołem Międzylesianie przygotowała

W
dniach
27-29
września
przebywała w Międzylesiu delegacja
miasta
Partnerskiego
Dolsk
z
Wielkopolski. Na czele delegacji stała Pani
burmistrz Barbara Wierzbińska- pierwszy
raz w Międzylesiu jako burmistrz.
Przewodniczący Rady Miasta Romuald
Nawrot i radni Rady Miejskiej w Dolsku.
Delegacja spotkała się z radnymi Rady
Miejskiej w Międzylesiu. Omówiono
perspektywy dalszej współpracy naszych
gmin. Goście byli na wycieczce w

republice Czeskiej oraz w Sanktuarium
Marii Śnieżnej na górze Iglicznej.

KONFERENCJA “WODAMIASTO- JAKOŚĆ ŻYCIA”
W dniu 4 października we
Wrocławiu odbyła się konferencja pt.
“Woda- Miasto- Jakość życia”. Na
konferencji tej spotkały się środowiska
naukowe z Polski i z zagranicy. Omówiono
tematy związane z gospodarką wodną.
Problem suszy, retencji, powodzi. W
konferencji uczestniczył burmistrz Tomasz
Korczak jako zaproszony przedstawiciel
samorządu. Wnioskował, aby zbiorniki
budowane w Boboszowie i w Roztokach
były zbiornikami trzyfunkcyjnymi tj.
retencyjne,
przeciwpowodziowe
i
turystyczne. Zebrani ze zrozumieniem
przyjęli wnioski i stało się to przedmiotem
dyskusji na konferencji.

KOMITET STERUJĄCY
10-11 października w Świdnicy
odbyło
się
posiedzenie
Komitetu
Sterującego dla wniosków pogranicza
polsko- czeskiego dofinansowanych przez
Unię Europejską. Wśród dwudziestu
wniosków dofinansowanie dostały dwa
projekty z Gminy Międzylesie pn.:
“Jarmark bożonarodzeniowy MiędzylesieKraliky” i “Śladami tkaczy na pograniczu–
polsko czeskim”.

DEKLARACJA PARTNERSKA
22 października w Orlické Záhoří
podpisano deklaracje partnerstwa przy
mikroprojekcie realizowanym ze środków
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie
Glacensis w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska projektu pn.”
Poznajemy się lepiej- Międzylesie i

Orlické Záhoří”, którego realizacja
planowana jest w okresie kwiecień 2020 marzec 2021,

JUBILEUSZ 50-LETNIEGO
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 17 października
2019 roku
obchodziliśmy w naszej gminie Jubileusze
50 - lecia Pożycia Małżeńskiego. To
właśnie ponad 50 lat temu los połączył ich
życie, by przez następne lata spełniać się
jako para małżonków, idąc przez życie
razem. Ich wysiłek w budowaniu udanego
małżeństwa
docenił
Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej wyróżniając
Medalem
za
Długoletnie
Pożycie
Małżeńskie.
Uroczystość
wręczenia
odznaczeń odbyła się w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w Międzylesiu. Nie
odbyło się bez życzeń, toastów,
wspomnień i wzruszeń. Uroczystość, która
wielu zapadnie na długo w pamięci,
przygotowali: Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie oraz Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
Oznaczeni medalem za długoletnie
pożycie małżeńskie zostali Państwo:
Wanda i Władysław Czarni
Anna i Stanisław Dydynowie
Zofia i Jan Figowie
Barbara i Józef Glińscy

Helena i Marian Hajdukowie
Kamila i Jan Jagiełłowie
Danuta i Józef Jóźwiakowie
Janina i Edward Juraszkowie
Jadwiga i Jan Łukaszewscy
Stefania i Kazimierz Mikołajczakowie

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy
najserdeczniejsze gratulacje i gorące
życzenia spokojnego i radosnego życia
wśród swoich dzieci i wnuków, jak również
doczekania w szczęściu i zdrowiu kolejnych
jubileuszy.

EDUKACYJNA WYCIECZKA
DO MINIEUROLANDU

Zofia i Zenon Nalborczykowie
Cecylia i Czesław Niżnikowie
Jadwiga i Jan Postawowie
Helena i Wiesław Puziowie
Irena i Stanisław Ruczajowie
Władysława i Stanisław Rudzcy
Maria i Jerzy Rynkalowie
Elza i Stanisław Smoleniowie
Zofia i Stanisław Smoleniowie
Bogusława i Henryk Soboniowie
Alicja i Jerzy Sochowie
Irena i Jan Troninowie
Danuta i Zbigniew Zarówni

2
października
odbyła
się
wycieczka klas: II i III wraz z
wychowawczyniami do Kłodzka, do
Minieurolandu. Jadąc autokarem z
Domaszkowa do Kłodzka towarzyszył nam
deszcz, co burzyło perspektywę udanej
wycieczki. Po przyjeździe wzięliśmy
udział
w
ciekawych
warsztatach
botanicznych i teatralnych. Każdy wykonał
(według
instrukcji
prowadzącego)
milutkiego stworka, który niedługo
“ożyje”, gdyż na głowie wyrosną mu
włosy.

Po odbytych warsztatach i zabawie w
pantomimicznych
aktorów
zjedliśmy
obiad. Po nim, dzięki zmianie pogody,
mogliśmy się udać na spacer po pięknym
Minieurolandzie. Podziwialiśmy wiele
miniaturowych budowli i zabytków ziemi
kłodzkiej, Dolnego Śląska, Europy i
świata. Zachwycaliśmy się również wielką
ilością pięknych kwitnących kwiatów i
krzewów. Na zakończenie była super
rozrywka na placu zabaw. Każdy wybawił
się do woli miło spędzając czas z kolegami
i koleżankami. Jeszcze małe zakupy w
sklepiku z pamiątkami i nadszedł czas
powrotu do domów. Natychmiast po
wyruszeniu
w drogę powrotną znów
zaczął padać deszcz. Jednym słowem
mieliśmy dużo szczęścia, że na czas
naszego zwiedzania i zabawy zaczęła nam
sprzyjać pogoda. Wycieczka więc była
bardzo, bardzo udana. Zachęcamy
wszystkich, którzy nie byli jeszcze w
Minieurolandzie do odwiedzenia tego
przepięknego zakątka ziemi kłodzkiej –
naprawdę warto.

XIX PRZEGLĄD PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I
MŁODZIEŻOWEJ
W MIĘDZYLESIU

W ostatnią wrześniową sobotę kilkoro
uczniów z naszego Zespołu Szkolno Przedszkolnego wzięło udział w XIX
Przeglądzie
Piosenki
Dziecięcej
i
Młodzieżowej, który, jak co roku, odbył
się w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Międzylesiu.

W czterech kategoriach wiekowych
zaprezentowało się wielu uczestników od
zerówki po klasę ósmą. Na scenie
wystąpili soliści, duety oraz zespoły. Naszą
placówkę reprezentowały: solistka z
zerówki Zosia Olszowy oraz zespół
“Parasolki” również z zerówki, który
tworzyło siedem dziewczynek: Julia Kisiel,
Nicola Semeniak, Blanka Hajdamacha,
Maja Palacz, Lena Ratuszniak, Nadia
Wizimirska i Martyna Wesołowicz.
Następnie: zespół “Wiewióreczki” z klasy
I b w składzie: Zuzia Ponulak, Sandra
Kierzek, Sandra Rudalska, Marysia Zdral i
Łucja Kańska, zespół “Drugaki –
Śpiewaki” z klasy II w składzie: Filip
Ilnicki, Nikola Kuśnierek, Ania Mika,
Maciek Mokosa i Ola Nicoś, solistka z
klasy Va – Maja Górna, solistki z klasy
Vb: Julia Procyk, Zuzia Świesiulska oraz
duet z tejże klasy: Lena Pojasek i Danusia
Służały.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
udanych
występów,
a
poniżej
przedstawiamy listę laureatów, którzy

zachwycili 3-osobowe jury, otrzymując
wyróżnienia, dyplomy, medale, puchary i
upominki:
I miejsce w kategorii zespoły klas II – III
zdobył
zespół
“DRUGAKI
–
ŚPIEWAKI”
z
KLASY
II,
przygotowany przez p. Jadwigę Kensicką;
II miejsce (ex aequo) w kategorii zespoły
klas 0 – I zajął zespół “PARASOLKI”
z ZERÓWKI przygotowany przez p.
Malwinę
Wójcik,
zespół
“WIEWIÓRECZKI”
z KLASY I B”
przygotowany przez p. Jolantę Ptasińską
oraz solistka MAJA GÓRNA z KLASY
VA przygotowana przez p. Arkadiusza
Ruczaja;
III miejsce z kategorii soliści klas IV – V
wyśpiewała JULKA PROCYK z KLASY
VB przygotowana również przez p.
Arkadiusza Ruczaja;
Wyróżnienia otrzymały:
ZOSIA
OLSZOWY z ZERÓWKI przygotowana
przez
p. M. Wójcik i ZUZIA
ŚWIESIULSKA
z
KLASY
VB
przygotowana przez p. A. Ruczaja.
Dziękujemy
organizatorom
przygotowane nagrody i poczęstunek.

WYCIECZKA W GÓRY
STOŁOWE

za

W ciepły, słoneczny sobotni
poranek 14.9.2019 uczniowie z klas
szóstych i siódmej wraz z opiekunami p.
Elżbietą Jadwisieńczak i p. Sebastianem
Kopciem wybrali się na wycieczkę do
Szczytnej i Polanicy Zdrój. Po przyjeździe
do Szczytnej otrzymaliśmy mapę i
kierując się żółtym szlakiem, z niewielką
podpowiedzią pana udaliśmy się do
pięknego, wznoszącego się na wysokiej
skale Zamku na Szczytniku. Z zamku
przeszliśmy na punkt widokowy, z którego
podziwialiśmy panoramę gór i Obniżenia
Dusznickiego oraz miasta Szczytna.
Kolejnym punktem wycieczki była piesza
wędrówka lasem do Polanicy Zdrój. W
Polanicy czekała na nas zabawa
w
geocaching, czyli poszukiwanie skrzynek
ze skarbami, za pomocą mapy GPS. Po
zjedzeniu pizzy w Kłodzku, wróciliśmy
zmęczeni ale mega zadowoleni
do
Domaszkowa. Czekamy na kolejną tak
wspaniałą wycieczkę.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
W sobotę 28 września w naszym
mieście odbyła się akcja ,,Sprzątania
świata", w której udział wzięli uczniowie
klas IV-VIII Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Międzylesiu wraz z
nauczycielami. Zebraliśmy różnorodne
śmieci z okolic: stadionu, szkoły,
cmentarza, Orlicy, wzdłuż drogi na Dolnik,
Lesicę. Akcję zakończyły wspólne zabawy
przy ognisku.

WYCIECZKA DO LASU

Po wyczerpującym marszu i rozwiązaniu
licznych zadań uczestnicy wycieczki
posilili się kiełbaskami z grilla leśnego.

WYCIECZKA DO WALIMIA
I ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO
WYCIECZKA DO WALIMIA I
ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO

24 września, uczniowie klas III wybrali się
na wycieczkę do lasu. Ich przewodnikiem
była p. Joanna Krawiec z Nadleśnictwa
Międzylesie.

Uczniowie odbyli długi spacer przez las,
obserwując przyrodę i zachodzące w niej
wczesną jesienią zmiany. Poznali funkcje
lasu, jego warstwową budowę, zależności
pokarmowe w występujące w lesie,
wskazywali wybrane gatunki drzew,
krzewów. Czasami udało się usłyszeć
śpiew ptaków, zaobserwować leśne
zwierzęta np. płochliwą sarnę.
Na leśnej polanie uczniowie rozwiązywali
rebusy,
logogryfy
oraz
zadania
przygotowane przez p. Asię, np. musieli
zmierzyć wysokość drzewa, nie wchodząc
na nie…

16
października
2019
roku
uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII
Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Domaszkowie wzięli udział w wycieczcie
do Walimia i Zagórza Śląskiego. W
Walimiu uczestnicy wycieczki mieli
okazję zwiedzić Sztolnie Walimskie kompleks „Rzeczka”, jeden z siedmiu
kompleksów
projektu
„Riese”
wybudowanych przez Niemców w czasie
II wojny światowej w Górach Sowich.
Uczniowie mogli tu zapoznać się z historią
budowli jednej największych militarnych
inwestycji III Rzeszy, która nigdy nie
została ukończona. Wszyscy byliśmy
poruszeni historiami wieźniów, którzy w
nieludzkich warunkach zmuszeni byli do
pracy przy budowie kompleksów.

Następnie wycieczka przeniosła się
do pobliskiego Zagórza Śląskiego, gdzie
uczniowie mieli okazję zwiedzić Zamek
Grodno, a szczególnie interesująca okazała
się tutaj Sala Tortur.

Wycieczka udowodniła wszystkim
jak bardzo tajemniczy i ciekawy jest Dolny
Śląsk. Już planujemy kolejną wyprawę
tropem niezwykłej historii naszej Małej
Ojczyzny.

„ŻEGNAJ LATO NA ROK…”

Bawiliśmy się w rytmach wesołych
piosenek ze wszystkich stron otoczeni
ziemniakami. Nasi rodzice przygotowali
ziemniaczane przekąski, w tym nasze
ukochane frytki, a starsi koledzy i
koleżanki mnóstwo zabaw i konkursów z
ziemniakiem w roli głównej. Było tak
wesoło, że zapomnieliśmy o smutku z
powodu pożegnania lata. Bo przecież
każda pora roku jest piękna, trzeba tylko
dostrzec jej urodę i poczuć jej smak!

JESIEŃ – DOBRY CZAS NA
BYCIE AKTYWNYM
Wszyscy, którzy stawiają na
aktywność ruchową, i którym przypadły do
gustu cykliczne imprezy rekreacyjne
organizowane przez MLKS „Sudety” mieli
okazję uczestniczyć w kolejnych dwóch
imprezach marszowo-biegowych „Moja
Dwunastka” oraz we wrześniowym etapie
imprezy rowerowej „Korona Międzylesia”.

W miniony wtorek, 17 września
odbył się organizowany przez Radę
Rodziców w domaszkowie coroczny
Festyn
Pieczonego
Ziemniaka.
W
słabnących już promieniach słońca
żegnaliśmy lato, witając jednocześnie
jesień. Jesień, która ma kolorową szatę,
zapach grzybów i smak ziemniaków z
ogniska.

Po raz pierwszy maszerowaliśmy i
biegaliśmy 10 listopada 2012 roku i tak
niepostrzeżenie za nami już 84 imprezy.
Zarówno podczas wrześniowej, jak i
październikowej „Dwunastki” padało, ale
to
żadna przeszkoda. Rozpięliśmy
parasole, założyliśmy peleryny lub kurtki
przeciwdeszczowe, sprawdziły się też
kalosze… Żadna pogoda niestraszna

zgranej i pełnej optymizmu grupie,
otwartej na każdego nowego uczestnika.

FINAŁ „KORONY
MIĘDZYLESIA” 2019

Wszystkich stałych bywalców oraz
tych, którzy chcieliby do nas dołączyć i
poruszać się 24 minuty dla zdrowia
zapraszamy na 85 „Moją Dwunastkę”,
która wyruszy 9 listopada 2019 r. Zapisy
od 9.30 na basenie w Międzylesiu. Start
godz. 10.00 na międzyleskim stadionie.
Każdy
sam
decyduje
czy
chce
pospacerować,
pomaszerować
czy
pobiegać.
Wrześniowy VI etap „Korony”
zgromadził na starcie w Międzylesiu
dziewiątkę rowerzystów, którzy mieli do
pokonania trasę do Potoczka o dystansie
9,0 km oraz 250 m. różnicy wzniesień.
Ponieważ wszyscy, którzy staną na starcie
i dotrą do mety, zajmują pierwsze miejsce,
a każdy startuje we własnej kategorii to do
uczestnika należy wybór czy pędzić
szalenie, czy podczas jazdy podziwiać
widoki i delektować się pokonywaną trasą.
Sędzia i wszyscy, którzy wcześniej
dotarli do mety czekają i dopingują
każdego na ostatnich metrach podjazdu
oraz
witają
gorącymi
brawami.
Oczywiście, zwłaszcza najszybsi, lubią
wiedzieć, ile czasu zajęło im pokonanie
trasy. Tym razem najszybszy był Jakub
Karmelita z Bystrzycy Kłodzkiej - 23’15’’.
Drugi czas wykręcił Janusz Kühnel z
Kłodzka – 25’19’’, a trzeci czas etapu
Tomasz Tur z Międzylesia – 28’41’’.

Październik
to
tradycyjnie
symboliczne
zakończenie
sezonu
rowerowego,
który
„pożegnaliśmy”
19.10.2019 r. podczas finału siódmego
sezonu „Korony Międzylesia”.

Od 13 kwietnia 2019 r. miłośnicy
jazdy rowerem mieli okazję do pokonania
kolejnych siedmiu tras siódmego już
sezonu imprezy rowerowej „Korona
Międzylesia”. Finałowy „Koronny” etap,
jak co roku, wiódł z Goworowa do
Jodłowa. Dwunastu rowerzystów, którzy
stanęli na starcie do pokonania miało
całkiem krótki dystans, bo niespełna 6 km.
Natomiast główną trudnością tego etapu
jest przewyższenie, które wynosi 350 m,
co na tak krótkim dystansie oznacza jedno
– jest stromo.

Pragniemy donieść, że wystarczy
tylko chcieć, a żadna trasa tak naprawdę
nie jest trudna, a każdy szczyt jest do
zdobycia. Bo nasza „Korona” to żaden
wyścig. Nasza „Korona” to spotkanie w
gronie ludzi pozytywnie zakręconych.
Nasza „Korona” powstała z myślą o

wszystkich,
którzy
na
co
dzień
rekreacyjnie jeżdżą na rowerze i z
pewnością większość wzniesień na terenie
gminy już pokonali, a z nami mają okazję
odkryć ścieżki jeszcze nieodkryte. A
przede wszystkim nasza „Korona” to
niepowtarzalna,
wspaniała
atmosfera
tworzona
przez
wszystkich
jej
uczestników, zaś zwycięzcą jest każdy, kto
stanie na starcie i dotrze do mety.

19 października 2019 r. po raz 49.
raz było wyjątkowo. Na dobry początek
zaświeciło słońce. Niby pogoda nie ma
znaczenia, a jednak – okazuje się - ma.
Impreza plenerowa, a taką jest nasz Up
Hill, jest jeszcze fajniejsza, gdy pogoda
sprzyja. Ucieszyliśmy się bardzo, że
pogodowo było idealnie. Ku naszemu
zaskoczeniu na starcie w Goworowie
pojawił się reporter TV Kłodzko p.
Andrzej, który zbierał, zarówno od Pani
Komandor „Korony Międzylesia”, jak i od
uczestników, informacje o imprezie, o tym
skąd taki pomysł, o co w tej imprezie
chodzi,
jakie
uczucia
towarzyszą
uczestnikom i dlaczego przyjeżdżają na
„Koronę”. Towarzyszył nam z kamerą i
mikrofonem w trakcie zapisów, na starcie,
na trasie, na mecie, podczas integracji przy
ognisku,
oraz
podczas
ceremonii
zakończenia sezonu. Już wkrótce na
stronie tvklodzka.pl będzie można obejrzeć
materiał filmowy, dotyczący wydarzenia.

Na mecie w Jodłowie, na kolejnych
dojeżdżających uczestników już czekało
ognisko rozpalone przez p. Darka, i
typowy ogniskowy poczęstunek oraz
napoje owocowe i batoniki ufundowane
przez gminę Międzylesie. Nie zabrakło
także domowego ciasta upieczonego przez
kobietki związane z „Koroną”. Kończąca
sezon biesiada przy ognisku to okazja do
rozmów na przeróżne tematy, nie tylko
rowerowe. Przy ognisku czas do
podsumowania etapu oraz całego sezonu
rowerowego
mija
szybciej,
wręcz
niezauważalnie. Tylko Pani Kasia wiecznie
zapracowana…
Zakończenie sezonu rowerowego
Komandor
„Korony”
Katarzyna
Grzybowska-Kania rozpoczęła od słów:
„Cieszę się, że jesteście”. Pomysł jest
ważny, ale impreza się kręci, ponieważ
ciągle są rowerzyści chętni w niej
uczestniczyć. I nie jest ważne, ile razy byli
na trasach „Korony” – ważne, że byli.
Najpierw, po raz ostatni w tym sezonie,
zostały wręczone Paszporty z wpisanym
czasem przejazdu końcowego etapu –
kobietom; p. Rafałowi, który niestrudzenie
wozi w przyczepce córeczkę Nataszę,
mężczyznom według listy startowej.
„Korona” ma od 2015 roku swoje
Paszporty. Tym razem, na zakończenie
sezonu, wszyscy obecni otrzymali Wizy na
sezon 2020 z wpisanym okresem
ważności, czyli przedziałem czasowym, w
którym warto zarezerwować sobie czas na
wspólną rowerową rekreację. Także
niespodziewanym gościom takowe wizy
wypisano.

rowerzystów sezonu, oraz organizatorów
imprezy. Słowa podziękowania są zawsze
budujące i sprawiają, że czujemy, że
robimy coś ważnego, zasługującego na
uznanie.

Niemniej w przyszłym roku
zapraszamy
również
wszystkich
„bezwizowców” – tych, których zabrakło
podczas tegorocznego sezonu „Korony”,
tych, których nie było na etapie
finałowym, a także tych, których jeszcze
nigdy z nami nie było.

Dziękujemy więc raz jeszcze:
wszystkim
rowerzystom
sezonu;
wszystkim, którzy byli z nami na starcie i
na mecie przez te siedem lat;
organizatorom:
pp.
Katarzynie
Grzybowskiej-Kania, Marii Zadorożnej,
Jerzemu Błażejewskiemu, Zbigniewowi
Kania.

Czas wręczania wiz, to także czas
dekorowania pamiątkowymi medalami:
 wszystkich rowerzystek (radość p.
Danusi bezcenna „To mój pierwszy w
życiu medal!”)
 najmłodszej Nataszy - jedynym
zielonym medalem i zieloną czapeczką
„Watahy Międzylesie”, bo, pomimo że
jest najbardziej zielona w jeździe
rowerem, porzuciła już rowerek
biegowy i w Jodłowie towarzyszyła,
ostatnim dojeżdżającym do mety, na
swoim czterokołowcu
 aktywnych rodziców Nataszy, którzy
swoim rodzinnym uczestnictwem w
„Koronie” potwierdzają rekreacyjny
charakter imprezy
 mężczyzn,
którzy
przynajmniej
trzykrotnie uczestniczyli w tegorocznej
imprezie
 organizatorów
Końcowa
część
uroczystego
podsumowania sezonu należała do
Burmistrza Międzylesia p. Tomasza
Korczaka, który wyróżnił pakietami
upominkowymi
najaktywniejszych

Dziękujemy,
że
ratownicy
Stanisław Szura i Grzegorz Rycombel
dbali o nasze poczucie bezpieczeństwa.
Dziękujemy licznym
fotoreporterom,
którymi w finałowym dniu byli: pp. Marek
Gliński, Grzegorz Rycombel i Piotr Galik.
Dziękujemy p. Darkowi Kosaczowi
za
rozpalenie
i
podtrzymywanie
„Koronowego” ogniska.

Nowy sezon ligi tenisa stołowego
rozpoczęty. W Kłodzku 28.9.br.MLKS
SUDETY
Międzylesie pokonały w V
lidze Nysę Kłodzko 10 do 1.
Międzyleskie
Sudety
wzmocnione
powrotem do klubu Bolesława Dyca i
Sławomira Bielaka zagrały skutecznie
dobry mecz, a zawodnicy punktowali :
Bolesław Dyc 2.5 punktu, Sławomir Bielak
2,5, Bogusław Zadorożny 2,5 i Katarzyna
Suława 2,5 przy jednej przegranej.
Dziękujemy
Burmistrzowi
Międzylesia za wspieranie naszej lokalnej
imprezy rekreacyjno-sportowej.
Do zobaczenia na rowerowych szlakach i
na
przyszłorocznych
„Koronnych”
etapach.

ROZKRĘCAMY SIĘ...!
8 września br. rozegrano drugą
kolejkę V ligi tenisa stołowego. Po bardzo
dobrych grach Sudety
Międzylesie
pokonały u siebie UKS Impuls Kłodzko
10/2. Z naszej strony punkty zdobywali :
Oliwia Neter 2,5 punktu i jedna przegrana,
Bolesław Dyc 2,5 i jedna przegrana, Artur
Kwaśnik 2,5 i Bogusław Zadorożny 2,5
punktu

****
Kolejny VII już Turniej OPEN w
Ołdrzychowicach odbył się 29 września.
Bardzo
dobry
występ
zanotowali
zawodnicy naszych SUDETÓW. Paweł
Furtak zajął 4. miejsce, a Bogusław
Zadorożny 5. miejsce.

IX PUCHAR POLSKI NO GI JIU
JITSU

****

W dniu 21.09.2019 w Luboniu
odbył się IX Puchar Polski NO GI JIU
JITSU. Już przywykliśmy że zawodnicy

naszej Sekcji Sportów Siłowych "
SUDETY" Międzylesie w przerwach
pomiędzy
startami
na
pomostach
powerliftingowych odnajdują się równych
innych dyscyplinach sportowych z
powodzeniem w nich startując. Tak więc
tym razem po kulturystyce Patryka
Hajduka przyszła kolej na sporty uderzane
i brazylijskie JIU JITSU w wykonaniu
Daniela Sobolewskiego ( kat. wag. do 91,5
kg),
oraz
Dariusza
Oczkowskiego
(kat.wag. 73,5 kg), którzy pod egidą klubu
sportowego Lwy Kłodzko wystartowali w
kategorii białych pasów w tej imprezie
kończąc swe zmagania na pierwszej
rundzie startów. Warto zaznaczyć również
że w tych zawodach wystartował trzeci
międzylesianin Michał Zawojski który w
swej kategorii wagowej do 79,5 kg
wywalczył złoty medal i Puchar Polski.
Dla wszystkich Wielkie Gratulacje !!!
Kolejny start naszych w sportach walki to
październikowy Octopus Cup Łódź.
Życzymy powodzenia .

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.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

W każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek
miesiąca
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
*21.10.2019*4.11.2019*18.11.2019
POMOC BEZPŁATNA

