
 

 

 



ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ ŻERKOWSKĄ                                     

KOORDYNATOREM UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU                              

Z   RAMIENIA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” 

WE WROCŁAWIU 

Co to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku ? 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką dydaktyczną dla osób w wieku 

poprodukcyjnym, zwanym trzecim wiekiem. Celem działania UTW jest poprawa jakości życia 

dla osób starszych. 

Kiedy rozpoczął działalność pierwszy UTW ?   

 

Pierwszy UTW powstał w 1973 we Francji. Po 1989 roku nastąpił rozwój UTW  

w wyniku zmian systemowych, jak również rosnącej demografii osób starszych w naszym kraju.  

 

Jaki zasadniczy cel przyświecał powstawaniu UTW ? 

Główny cel, jaki przyświecał powstawaniu pierwszych takich inicjatyw, wiązał się z 

umożliwieniem dostępu do wiedzy, kontynuacji nauki i zdobywania wykształcenia osobom w 

wieku podeszłym. UTW jest miejscem pomagającym mieszkańcom danego miasta na 

konstruktywne i twórcze życie w zmieniającej się rzeczywistości by jak najdłużej pozostać w 

„biegu życia”. Okazało się , że udział w oferowanych zajęciach to obok kształcenia, również 

umiejętności społeczne, aktywność na wielu polach, użyteczność, sposób na spędzanie czasu 

wolnego oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych. Wszystko to razem 

stanowi sposób na aktywizację seniorów i realizację marzeń. 

Ile UTW funkcjonuje w naszym kraju ? 

 W 2018 r. w Polsce działało  640 uniwersytetów trzeciego wieku, tj. podmiotów, których 

głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób starszych w celu 

poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. uniwersytety 

trzeciego wieku (UTW) działały na terenie wszystkich województw, z tego najwięcej 80 

jednostek, położonych było na terenie województwa mazowieckiego. 

 Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 

15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, 

postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa 

najmniej zyskała na tych przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w 

ostatnich latach. Często osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn 

ekonomicznych czy losowych. 

Do kogo skierowana jest oferta UTW ? 

 

Oferta skierowana jest przede wszystkim do seniorów, którzy zakończyli swoją 

aktywność zawodową. Dla osób, którzy chcą utrzymać sprawność intelektualną i fizyczną, 

wspieraną działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi, ekologicznymi  itd. czyli w dążeniu do 

podniesienia własnego poziomu życia.  

 



Dlaczego warto zapisać się do UTW ?  

 

Powodów jest dużo dlatego trudno określić motywy osób, które czują się dobrze  

w grupie - mogąc się nawzajem wspierać w trudach życia osobistego.  

Uniwersytet rozwija indywidualne talenty słuchaczy, podnosząc potencjał intelektualny.  

Będąc osobami aktywnymi mają większy wpływ na swoje życie. Aktywność słuchaczy jest 

przykładem ich nowego stylu życia w okresie wieku dojrzałego.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku pełni istotną rolą w podtrzymywaniu więzi społecznych i 

międzyludzkich. 

 

Jak długo trwają zajęcia? 

 

To zależy od programu, który wspólnie jest opracowany przez słuchaczy  na każdy 

semestr. Słuchaczom stwarzamy warunki sprzyjające nawiązywania nowych kontaktów 

międzyludzkich.  

 

Czy uczestnictwo w zajęciach jest płatne ? 

 

Słuchacze za uczestnictwo w zajęciach nie płacą. W Międzylesiu np. koszt zajęć jest 

pokrywany ze środków samorządowych na podstawie zawartego porozumienia o współpracy 

Burmistrza miasta Międzylesia a   Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.  

Funkcjonowanie UTW dla seniorów z Międzylesia stało się możliwe poprzez dobrą współpracę 

z Burmistrzem oraz  dużym zaangażowaniem Pani Ireny Trytek mieszkanki Międzylesia. 

 

Jaka przyszłość rysuje się przed UTW ? 

 

Seniorzy są zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach oraz częstych wycieczek krajowych 

i zagranicznych. Wyjeżdżamy także do opery i teatru. 

Grono słuchaczy stale się powiększa i mamy nadzieję, że w następnych latach będzie nas więcej. 

Chcę zaznaczyć ,że uczestnictwo UTW jest dobrowolne dla osób, które przyjmą podstawowe 

wartości akademickie.  

Dlatego nasze hasło przewodnie brzmi „nie ma lepszego leku jak Uniwersytet Trzeciego Wieku 

„. 

 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 września 2022 r. 

odbyła się w trybie stacjonarnym 

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazło się podjęcie uchwał : 

 

1/ w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego  obrębie Gajnik, 

działka nr ewid. 70 

2/ w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w obrębie Goworów 

i Michałowice 

3/ w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w 

obrębie  Międzylesie i Roztoki, 

gmina Międzylesie 

4/ w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Międzylesie na 

rok             szkolny 2022/2023 

5/ w sprawie zmiany Uchwały 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 

za warunki pracy, niektórych innych 

składników wynagrodzenia 

6/ zmieniająca uchwałę nr XLV/239/2018 

Rady Miejskiej w Międzylesiu w 

sprawie             ustalenia wysokości opłaty 

za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku 

w Międzylesiu oraz    dodatkowej opłaty za 

wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i 

maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie dzieci w Samorządowym 

Żłobku w Międzylesiu 

7/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XL/222/2018 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 29 maja 2018 r. w 

sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze, oraz określenia 

tygodniowego    obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych     nauczycielom 

niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

  8/ w sprawie rozwiązania Związku 

Międzygminnego pod nazwą Związek 

Gmin Śnieżnickich 

 9/ w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Miasta i Gminy Międzylesie i nadania 

jej statutu 

10/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2022 

 Art.  20, 1b ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) 

Obrady rady gminy są transmitowane i 

utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania 

obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy, oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty 



Zainteresowanych  przebiegiem  

sesji  zapraszamy  jak  zwykle  na  stronę 

www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu 

BIP po otwarciu zakładki  Rada Miejska  

zapoznać się  można z protokółem z 

obrad 

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU 

UTYLIZACJI WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST                                                                                        

Z TERENU GMINY 

MIĘDZYLESIE – 2022 

 

W październiku bieżącego roku 

zakończyło się przedsięwzięcie polegające 

na utylizacji wyrobów zawierających azbest 

na terenie gminy Międzylesie. Łącznie 

zostało zabranych 20,993 tony popularnego 

,,eternitu” z 13. miejsc z naszego terenu. 

Wykonawca firma ,,REVOL” Sp z 

o.o., sp. k. z Łodzi, która została wyłoniona 

w zapytaniu ofertowym sprawnie i bez 

większych przeszkód uporała się z 

powierzonym zadaniem. Łączna wartość 

zadania wyniosła 19.329,54 zł brutto. 

Powyższa kwota, po jej rozliczeniu, 

będzie dofinansowana ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w ramach projektu: 

,,Ogólnopolski program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających 

azbest”, który jest organizowany 

cyklicznie od wielu lat i ma na celu 

,,uwolnić” Polskę od azbestu. 

Droga Dolnik Pisary 
 

Zakończony został I etap remontu drogi 

który obejmował 1,5-kilometrowy odcinek 

drogi powiatowej 3269D. Nie byłoby to 

możliwe, gdyby nie dobra współpraca. 

Budowa drogi została sfinansowana przez 

trzy podmioty: 

Nadleśnictwo Międzylesie, Lasy 

Państwowe - 300 000,00 zł 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku - Powiat 

Kłodzki - 470 356,73 zł (w tym środki z 

RFIL) 

i Gminę Międzylesie - 750 000,00 zł 

 

 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/
https://www.facebook.com/nadlesnictwo.miedzylesie?__cft__%5b0%5d=AZUd1xd29ZibfXGMKYgoVFaIilfK-fHzZnWXtqcx3aOPrPpQrbKjihpNufkHlpYKipqcVH0TAvwSNpnVcUWXSFSoHmTZDTFlubbfy7unK-BjtMX13xc87hFMSyTtbS3gblKzrT_pvcQkSfgO27Rh1HB28NfQcNRyg6bZSA8fQHLNgu8PTqW0-ws7u6_cWKG6gnA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nadlesnictwo.miedzylesie?__cft__%5b0%5d=AZUd1xd29ZibfXGMKYgoVFaIilfK-fHzZnWXtqcx3aOPrPpQrbKjihpNufkHlpYKipqcVH0TAvwSNpnVcUWXSFSoHmTZDTFlubbfy7unK-BjtMX13xc87hFMSyTtbS3gblKzrT_pvcQkSfgO27Rh1HB28NfQcNRyg6bZSA8fQHLNgu8PTqW0-ws7u6_cWKG6gnA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064507277755&__cft__%5b0%5d=AZUd1xd29ZibfXGMKYgoVFaIilfK-fHzZnWXtqcx3aOPrPpQrbKjihpNufkHlpYKipqcVH0TAvwSNpnVcUWXSFSoHmTZDTFlubbfy7unK-BjtMX13xc87hFMSyTtbS3gblKzrT_pvcQkSfgO27Rh1HB28NfQcNRyg6bZSA8fQHLNgu8PTqW0-ws7u6_cWKG6gnA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064507277755&__cft__%5b0%5d=AZUd1xd29ZibfXGMKYgoVFaIilfK-fHzZnWXtqcx3aOPrPpQrbKjihpNufkHlpYKipqcVH0TAvwSNpnVcUWXSFSoHmTZDTFlubbfy7unK-BjtMX13xc87hFMSyTtbS3gblKzrT_pvcQkSfgO27Rh1HB28NfQcNRyg6bZSA8fQHLNgu8PTqW0-ws7u6_cWKG6gnA&__tn__=-%5dK-R


OSP Długopole Górne 

W związku z zakończeniem I etapu remontu 

remizy w Długopolu Górnym, który 

obejmował budowę nowego garażu, zostały 

rozpoczęte czynności odbiorowe. 

Całkowita kwota wykonania I etapu 

inwestycji wyniosła: 633 116,50 zł 

Szacunkowy koszt całości inwestycji - 

1 404 528,59 zł 

Dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 – 500 000,00 

zł 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022 

W ramach którego, zostało dofinansowane 

zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 

119964D i 119958 wraz z przepustami i 

zjazdami w miejscowości Jaworek – 

Domaszków” 

Prace nad realizacją  w/w zadania wykonuje 

firma: „PAR TRANS” Bystrzyca Kłodzka. 

Łączna kwota wykonania inwestycji 

wynosi 2 379 996,52 zł z czego 60% 

pokrywa Fundusz Rozwoju Dróg. 

Odcinek biegnący przez Jaworek został 

ukończony, prace przeniosły się na odcinek 

położony w Domaszkowie. 

 

WALNE ZEBRANIE 

STOWARZYSZENIA 

KŁODZKA WSTĘGA 

SUDETÓW 

 
30 września w Hotelu Kłodzko 

Boguszyn odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga 

Sudetów – Lokalna Grupa Działania. 

Celem spotkania było zatwierdzenie 

sprawozdania merytorycznego i 

finansowego z działalności stowarzyszenia 

za rok 2021, jak również wybory do Rady 

stowarzyszenia i zmiany w jego statucie. 

Podczas zebrania zostało przyjęte 

sprawozdanie finansowe za rok 2021 

(przedstawione przez Komisję Rewizyjną), 

jak również wniosek o udzielenie 

absolutorium dla Zarządu. 

W związku z zakończeniem kadencji 

dokonano również wyboru do Rady 

Stowarzyszenia oraz Przewodniczącego 

Walnego Zebrania na kolejną kadencję. 

Jednomyślnie przez aklamację zostały 

wybrane osoby, które działały w 

poprzedniej kadencji. Prezesem 

Stowarzyszenia została ponownie Pani 

Sylwia Mielczarek, natomiast 

Przewodniczącym Walnego Zebrania – Pan 

Piotr Kensicki. 

Po zebraniu odbyła się uroczystość 

symbolicznego podpisania Porozumienia 



na rzecz Klimatu i Energii na Ziemi 

Kłodzkiej. 

OTWARCIE WIEŻY 

WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU 

 

 

W poniedziałek, 26 września, wczesnym 

popołudniem miało miejsce oficjalne 

otwarcie wieży widokowej na Śnieżniku. 

Budowla powstała dzięki działaniom 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, 

gminy Stronie Śląskie oraz miasta Králíky 

w ramach projektu Kladsko-Orlicko-

Śnieżnik. Projekt ten był współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach Programu Interreg 

V-A Republika Czeska – Polska. 

 

Uroczystość rozpoczęto w CETiK-u, gdzie 

zaproszonych gości przywitał burmistrz 

Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. 

Podczas wystąpienia przybliżył główne 

argumenty, które przemawiały za 

rozpoczęciem tej inwestycji, czyli takie jak: 

uporządkowanie ruchu turystycznego, 

ochrona cennego środowiskowego siedliska 

roślinnego oraz nawiązanie do historii. 

Stara wieża widokowa wybudowana na 

szczycie góry w latach 1895 - 1899 istniała 

do 11 października 1973 roku, kiedy to 

wyburzono ją z powodu złego stanu 

technicznego. Odbudowa historycznego 

szlaku turystycznego wraz z powstaniem 

nowej wieży mają na celu zwiększenie 

ruchu turystycznego w regionie. 

  

– To historyczna chwila, która - mam 

nadzieję - pozostanie w naszych sercach i 

pamięci. Jestem przekonany, że w chwili 

obecnej turyści nie będą mieli już problemu 

z rozpoznaniem góry Śnieżnik i góry 

Śnieżka – podsumował D. Chromiec.  

 

 
  

Głos zabrał również prezes zarządu 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i 

burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak, 

który podziękował gospodarzom i 

mieszkańcom gminy Stronie Śląskie oraz 

życzył, aby ta wieża była miejscem, które 

będzie nas jednoczyć - i po polskiej stronie, 

i po czeskiej stronie.  



 

 
  

Następie uczestnicy wysłuchali prof. 

Wojciecha Ciężkowskiego, który podczas 

wystąpienia przybliżył rys historyczny i 

zaprezentował archiwalne zdjęcia wieży 

widokowej na Śnieżniku. O budowli 

opowiedział zastępca burmistrza Stronia 

Śląskiego Lech Kawecki oraz naczelnik 

Wydziału Ochrony Przyrody i obszarów 

Natura 2000 RDOŚ we Wrocławiu Rafał 

Klodek. Przedstawili oni zgromadzonym 

przebieg prac przy budowie nowej wieży. 

  

Druga część uroczystości miała miejsce na 

szczycie Śnieżnika. Organizatorzy, goście 

oraz turyści zebrali się pod nową wieżą 

widokową. Ponownie głos zabrali burmistrz 

Stronia Śląskiego D. Chromiec oraz prezes 

SGZK T. Korczak, którzy podziękowali 

wszystkim zaangażowanym w powstanie 

obiektu.  

 

Na temat inwestycji i zmian, które mają się 

dokonać po otwarciu budowli 

wypowiedziała się regionalna 

konserwatorka przyrody we Wrocławiu 

Katarzyna Łapińska: – Głęboko wierzę, że 

dzięki wybudowaniu wieży dojdzie do 

skanalizowania ruchu turystycznego na 

Śnieżniku, na czym bardzo nam zależy od 

wielu lat. (…) Mamy tu i rezerwat przyrody, 

i obszar Natura 2000 Góry Bialskie Grupa 

Śnieżnika i park krajobrazowy (…), 

zachęcamy do podziwiania tego z wieży już 

bez rozchodzenia się po tych pięknych 

murawach, żeby je zachować dla przyszłych 

pokoleń. 

  

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 

gospodarze oraz zaproszeni goście, w tym 

m.in. burmistrz Stronia Śląskiego D. 

Chromiec,  prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Gmin Ziemi Kłodzkiej i burmistrz 

Międzylesia T. Korczak, poseł na Sejm RP 

Marek Dyduch, burmistrz miasta Králíky 

Vaclav Kubin, przewodniczący Rady 

Powiatu Kłodzkiego i inicjator budowy 

wieży widokowej na Śnieżniku Zbigniew 

Łopusiewicz, przewodnicząca Związku 

Gmin Śnieżnickich i burmistrzyni 

Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma. 

  

Po uroczystym otwarciu zebrani goście oraz 

turyści weszli na szczyt wieży, aby obejrzeć 

konstrukcję. Wśród nich znaleźli się i tacy, 

którzy jeszcze pamiętają jej poprzedniczkę. 

Nie kryli oni, że jest to dla nich bardzo 

ważny moment i z radością będą podziwiać 

roztaczającą się panoramę z 34-metrowej 

budowli. W dniu otwarcia nie sposób było 

ją zobaczyć, ponieważ podczas wydarzenia 

wokół utrzymywała się gęsta mgła. 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO 

WIEKU 
 

8 października 2022r Wyższa Szkoła 

Zarządzania „Edukacja” zaprosiła 

delegacje Uniwersytet Trzeciego Wieku,  

którymi się opiekuje   z Międzylesia, 

Kłodzka i Stronia Śląskiego na uroczystą 

inaugurację Roku Akademickiego oraz 25-

lecia Uczelnia. Na uroczystość zaproszony 

został także burmistrz Tomasz Korczak, 

który podczas  przemówienia podziękował 

uczelni za otwarcie swojego oddziału                 

w Kłodzku i za pieczę nad Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku.   



 

 

 

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE  

W MIĘDZYLESIU 
 rozpoczęło nowy rok szkolny 2022/2 w 

nietypowych okolicznościach, ponieważ w 

placówce trwa remont. Zaistniała sytuacja 

wprowadziła  zamieszanie w prowadzonym 

zazwyczaj rytmie naszej pracy. Trzy grupy: 

Supersmyki, Ananaski oraz Misie, zostały 

na ten czas przeniesione do budynku 

Samorządowej Szkoły Podstawowej. Nie 

przeszkadza to jednak w aktywnym życiu 

naszych wychowanków.       W trakcie 

pierwszego miesiąca, dzieci miały 

zapewnionych wiele aktywności. 

Grupa "Supersmyki" od początku roku 

szkolnego jest bardzo aktywna. W związku            

z tym, że grupa funkcjonuje w budynku 

Szkoły Podstawowej zaczęliśmy od 

poznawania budynku: szatni, łazienek, 

stołówki. Wspólnie bawimy się i uczymy. 

Dnia 20 września świętowaliśmy - Dzień 

Przedszkolaka, a 30 września - Dzień 

Chłopaka. Były zabawy, konkursy, słodki 

poczęstunek i prezenty, które przygotowała 

p. Magdalena Wawak. We wrześniu razem 

z pozostałymi grupami, odwiedziliśmy 

Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie 

poznaliśmy pracę strażaków i sprzęt, 

którym się posługują. Dnia 29 września 

razem z grupą "Misie" byliśmy w 

Nadleśnictwie, gdzie panowie Krzysztof i 

Michał pokazywali dzieciom sadzonki 

drzewek liściastych i iglastych. Wyjaśniali 

czym one się różnią. Dzieci uważnie 

wszystko obserwowały. Dzieci dostały 

sadzonki drzewek, które zabrały do domu 

do zasadzenia z rodzicami. Czwarta grupa 

"Supersmyki" odwiedziła Bibliotekę 

Szkolną, gdzie dzieci uczestniczyły w lekcji 

bibliotecznej. Była to podwójna okazja: 

Październik Miesiącem Bibliotek 

Szkolnych, a także obchodzonego w tym 

dniu Światowego Dnia Zwierząt. Pani 

Maria Wikiera opowiadała dzieciom o 

zwierzętach. Wspólnie z panią dzieci 

słuchały i śpiewały piosenki o bibliotece    i 

zwierzętach. Pani bibliotekarka 

przypomniała także jak należy o nie dbać. 

Natomias 5 października nasza grupa 

odwiedziła gabinet p. pielęgniarki szkolnej. 

Dzieci dowiedziały się co należy do jej 

obowiązków, zobaczyły jej atrybuty. 

 

 

 



 

W budynku przedszkola bardzo aktywnie 

pracują dwie grupy: Świetliki i najmłodsze 

Króliczki. Przedszkolaki z radością 

obchodziły swoje święto. 

W dniu 29 września, grupa Świetliki wzięła 

udział w warsztatach muzycznych, 

zorganizowanych w MGOK, na których 

dzieci poznały nowe instrumenty i 

dowiedziały się, jak można improwizować 

muzyką. Warsztaty zakończyły się 

opowiadaniem bajki i wyrażeniem jej 

poprzez muzykę. Dzieci wróciły do 

przedszkola bardzo zadowolone i pełne 

pozytywnej energii. 

 

 

Oprócz wielu aktywności plastycznych, 

muzycznych, a także zajęć dydaktycznych, 

uczymy dzieci jak żyć bezpiecznie i 

zdrowo. Wykorzystujemy każdą możliwość 

do zachęcania do aktywności fizycznej na 

świeżym powietrzu, gdzie dzieci pamiętają                                 

o bezpieczeństwie, ale także pokazujemy 

przedszkolakom  jak się zdrowo odżywiać,              

z czego dzieci chętnie korzystają.  

 

 

 

 

 

 

Na gratulacje zasługują nasi młodzi artyści, 

którzy wzięli udział w Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej, zorganizowanym  w 

Samorządowej Szkole Podstawowej. 

Pierwsze miejsc w kategorii solista zajęła 

Maja Kłosińska, natomiast drugie miejsce 

w kategorii zespół zdobyli: Stanisław 



Tryliński, Aleksander Trojanowski, Anna 

Dzinkowska, Pola Zoszczak, Nadia 

Rycombel, Zofia Stępak, Weronika 

Jaszewska oraz Krystian Sobota. 

 

 

XX PRZEGLĄD PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ 

 

1 października 2022 r. w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu odbył się XX  Jubileuszowy 

Przegląd Piosenki Dziecięcej. Jak zwykle 

swoje talenty muzyczne  prezentowali 

młodzi wykonawcy z gminy Międzylesie. 

Do składu komisji festiwalowej 

zaproszono: p. Teresę Sobierską, p. Elżbietę 

Kubicz, p. Lucynę Zielińską, p. Ryszarda 

Pasternaka oraz p. Annę Olejniczak – 

pomysłodawczynię Przeglądu Piosenki 

Dziecięcej w Długopolu Górnym, który 

odbył się po raz pierwszy 26 maja 2001 

roku. Jury wysłuchało 70 wykonawców i 

postanowiło wydać następujący werdykt: 

W kategorii soliści: 

»przedszkolaki« I miejsce Maja 

Kłosińska, Międzylesie; 

»klasy I – II« 

I miejsce - Franciszek Worosz, klasa II b, 

Międzylesie; 

II miejsce - Marta Mendel, klasa I a, 

Domaszków; 

III miejsce - Natasza Majewska, klasa I a, 

Międzylesie; Aleksander Pyclik, klasa Ia, 

Domaszków. 

»klasy III – IV«  

I miejsce - Michalina Smoleń, klasa IV b, 

Domaszków; 

II miejsce - Sandra Gackowska, klasa IV b, 

Domaszków; 

III miejsce - Alexiia Iliakopoulou, klasa III 

a, Międzylesie; 

»klasy V – VIII« 

I miejsce – nie przyznano 

II miejsce -  Filip Ilnicki, klasa V, 

Domaszków, Szymon Kulbaka, klasa V a, 

Międzylesie; 

III miejsce – Laura Wojtysiak, klasa V a, 

Międzylesie 

  

W kategorii duety: 

»klasy I – II« 

I miesca nie przyznano 

II miejsce – Duet z klasy I a, Domaszków; 

»klasy III – IV«  

I miesca nie przyznano 

II miejsce - Duet z klasy III a, Międzylesie. 

III miejsce – Duet z klasy IV b, Międzylesie 

»klasy V – VIII« 



I i II miejsca nie przyznano 

III miejsce – Duet z klasy V c, Międzylesie. 

  

W kategorii zespoły: 

»przedszkolaki« I miejsca nie przyznano, 

II miejsce – "Zespół 6–cio  LATKI", 

Międzylesie, 

»klasy I – II« 

I miesce – "Iskierki" z klasy II a, 

Miedzylesie; 

II miejsce – "Kropelki" z klasy II b, 

Międzylesie; 

III miejsce – "Chochliki" z klasy II a, 

Międzylesie, "Bystrzaki" z klasy I b, 

Międzylesie; 

»klasy III – IV«  

I miesce – "Marzyciele" z klasy III b, 

Międzylesie 

II miejsca nie przyznano 

III miejsce – "Ekipa ZGREDEK" z klasy III 

a, Międzylesie 

»klasy V – VIII« 

I  miejsca nie przyznano 

II miejsce – "Gwiazdy" z klasy V, 

Domaszków. 

 

  GRAND PRIX festiwalu ufundował p. 

Paweł Tur, lider zespołu „Centrala 57” 

i otrzymał je Aleksander Pyclik z kl. I a z 

Domaszkowa. 

Wszystkie występujące dzieci zostały 

nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, 

laureaci otrzymali dodatkowo medale oraz 

nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy dziękują rodzicom, którzy 

upiekli smakowite ciasta do kawiarenki 

festiwalowej. 

Przegląd Piosenki Dziecięcej zrealizowany 

został przy wsparciu Rady Rodziców przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu oraz przy wsparciu środków z 

Gminnego Funduszu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

 

24 września nasza szkoła w 

Międzylesiu wzięła udział w 

Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. 

Sprzątaliśmy okolice naszego miasta. Akcję 

wspomogły instytucje: Nadleśnictwo 

Międzylesie, ZUK w Międzylesiu. 

 

 



„OPOWIEDZ MI BAJKĘ” 

 

 
 

W czwartek 29 września ruszyła 

kolejna edycja warsztatów improwizacji dla 

dzieci „Opowiedz mi bajkę”, które Polskie 

Towarzystwo Muzyki Współczesnej 

organizuje od kilku lat w całej Polsce.  

 
Główną ideą projektu jest 

popularyzacja muzyki naszych czasów oraz 

improwizacji wśród najmłodszych. Dzieci 

podczas warsztatów poznają podstawy 

improwizacji, poznają różnorodne 

instrumentarium, bawią się pięknie 

ilustrowanymi książkami i w ten sposób 

łagodnie wchodzą w świat muzyki 

współczesnej.  

Pierwsze tegoroczne warsztaty 

odbyły się w dwóch dolnośląskich 

miejscowościach w Międzylesiu i 

Domaszkowie w dniach 29-30 września i 1 

października. 

  

Zajęcia odbyły się 29 września z 

udziałem dzieci z Międzylesia prowadzili 

znakomici artyści – multiinstrumentalista 

Bartosz Smorągiewicz, kontrabasistka 

Małgorzata Kołcz oraz kompozytor i 

pianista Jarosław Siwiński. 

* Dofinansowano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury.  

_______________ 

Organizator: Polskie Towarzystwo Muzyki 

Współczesnej 

Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe 

Centrum Kultury 

Partner: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

w Międzylesiu 

Współpraca: Agencja Muzyczna Art Deco 

Group 

Patroni medialni: TVP Kultura, 

POLMIC.PL - Polskie Centrum Informacji 

Muzycznej, Presto Junior, cameralmusic.pl, 

CzasDzieci.pl 

 

PAMIĘTAMY O 

SYBIRAKACH… 

    W 83. rocznicę agresji sowieckiej na 

Polskę w Samorządowej Szkole 

Podstawowej odbyły  się uroczyste 

obchody Dnia Sybiraka.  Uczniowie z klas 

starszych przygotowali apel oddając hołd 

tym,  którzy nie wrócili z „nieludzkiej 

ziemi” i tym, którym po przeżyciu tam 

piekła, udało się wrócić do Polski. 

 



 

Młodzież uczestniczyła 

również  we Mszy Św. w intencji zbawienia 

zmarłych oraz zdrowia żyjących 

Zesłańców, a następnie  złożyła  kwiaty i 

znicze  pod pomnikiem pamięci Sybiraków. 

SPOTKANE Z TEATREM 

 

 27 września 2022 roku wszystkie 

przedszkolaki z Domaszkowa oglądały 

spektakl na żywo transmitowany z teatru 

lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi 

pod tytułem „Wielka zagadka Misia 

Uszatka”. Przedstawienie bardzo podobało 

się dzieciom. Spektakl pokazywał wpływ 

multimediów dostępnych na urządzeniach 

mobilnych na zachowanie dzieci i ich 

relacje z przyjaciółmi. 

 

 Było to pierwsze spotkanie z 

teatrem w nowym roku szkolnym, ale 

mamy nadzieję że nie ostatnie. 

 

XXV DOLNOŚLĄSKI 

FESTIWAL NAUKI 

7 października odbyły  się w naszej 

szkole wykłady w ramach Dolnośląskiego 

Festiwalu Nauki (DFN). Hasło 

tegorocznej edycji brzmiało „Liczy się 

tylko nauka". W festiwalu uczestniczyli 

uczniowie ze szkół podstawowych: z 

Ołdrzychowic Kłodzkich, z Domaszkowa i 

naszej szkoły. Uczniowie klas 6, 7 i 8 

wysłuchali wykładów wygłoszonych przez: 

 szer. pchor. Krystian Ferenc - Wydział 

Nauk o Bezpieczeństwie, AWL „Major 

Antoni Żubryd – bieszczadzki „Ogień” 

 ppłk dr Adam Szymanowicz: Wydział 

Nauk o Bezpieczeństwie, AWL 

 Tajne służby w przedwojennym Wrocławiu 

 pchor. Marcin Juszkiewicz - Wydział Nauk 

o bezpieczeństwie, AWL 

 Umundurowanie i wyposażenie żołnierzy 

piechoty we wrześniu 1939 r. 



 

 

 

Uczestniczyli również w warsztatach 

geologicznych prowadzonych przez dr 

Stanisława Madeja - geologa, Wydział 

Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 

UWr - Historia zapisana w skałach Gór 

Bardzkich 

Uczniowie z klasy 4 i 5 uczestniczyli w 

warsztatach przeprowadzonych przez: 

Joannę Krawiec pracownika Nadleśnictwa 

Międzylesie oraz warsztatach 

przeprowadzonych przez nauczycieli naszej 

szkoły 

 Kreatywne prace plastyczne Małgorzata 

Bodnar Beata Tokarska 

 Programujemy z ozobotami Władysław 

Broszko, Janina Karwowska, 

 QR-owy zawrót głowy Karolina 

Lewandowska – Czech, Barbara 

Lewandowska, Justyna Wyderska 

 Zapraszam Cię turysto do ……  Monika 

Kulbaka, Katarzyna Bardzińska – Neter 

 Śladami naszych przodków Maria Wikiera, 

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji 

DFN Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Międzylesie oraz Nadleśnictwu 

Międzylesie. 

Podziękowania dla Rady Rodziców 

 Nasze przedszkolaki z Domaszkowa 

serdecznie dziękują Radzie Rodziców przy 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. 

„Przyjaciół Dzieci” za przekazanie 2 tys. zł 

i zakup zabawek do przedszkola  

 

MUZYKA WOKÓŁ NAS… 

 30 września przedstawiciele 

Polskiego Towarzystwa Muzyki 

Współczesnej zorganizowali dla naszych 

przedszkolaków z Domaszkowa bezpłatne 

warsztaty improwizacji „Opowiedz mi 

bajkę”. Dzieci mogły przenieść się w świat 

muzyki, zagrać na różnych instrumentach, 

wcielić się w rolę dyrygenta oraz wykazać 



się pomysłowością i kreatywnością w 

tworzeniu historyjek do usłyszanej muzyki.  

 

 Była to dla nas bardzo ciekawa 

lekcja i miło spędzony czas  

 

WYCIECZKA DO POZNANIA 

 
         W dniach 27-29. września 2022 roku 

uczniowie z Domaszkowa,  klasy VIII b 

wraz z opiekunami: p. Iwoną Mądry, p. 

Mariolą Bzową i p. Sebastianem Kopciem 

udali się na wycieczkę do Poznania. Celem 

wyprawy było poznanie historii tego 

pięknego miasta oraz zwiedzanie 

najciekawszych zabytków              i miejsc 

stolicy Wielkopolski.  

 

 
 

W pierwszym dniu naszej wycieczki 

zwiedziliśmy poznański rynek, Muzeum 

Instrumentów Muzycznych i Muzeum 

Uzbrojenia. W kolejnym dniu naszym  

celem  było interaktywne muzeum Brama 

Poznania, które w niezwykle nowoczesny i 

atrakcyjny dla zwiedzających sposób 

prezentuje historię miasta. Następnie 

udaliśmy się do najstarszej polskiej katedry 

– Bazyliki Archikatedralnej Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła, która jest 

miejscem pochówku pierwszych Piastów i 

gdzie przypuszczalnie mógł przyjąć chrzest 

Mieszko I.  

Po obiedzie zwiedziliśmy poznańskie ZOO, 

a wieczorem wybraliśmy się na „nocny 



spacer”  po Poznaniu. Aby zrelaksować się 

po 2 intensywnych dniach zwiedzania w 

ostatnim dniu wybraliśmy się na seans 

filmowy do Multikina. Wszyscy 

wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo 

zadowoleni. 

 

WYCIECZKA  NA  KOWADŁO 

 

 

10 września 2022r. uczniowie ze Szkolnego 

Koła Krajoznawczo-Turystycznego z 

Domaszkowa  wraz z panią Gałuszą 

uczestniczyli w wycieczce do Bielic. 

Stamtąd pieszo udaliśmy się na szczyt góry  

Kowadło 989m n.p.m. Kowadło leży w 

Górach Złotych i jest jednym                                                                                                                                                                                                               

ze szczytów do Korony Ziemi Kłodzkiej. Z 

Kowadła wracaliśmy innym szlakiem, aby 

więcej zobaczyć i podziwiać piękno 

przyrody. W czasie wędrówki wszyscy 

zbierali grzyby przy szlaku. Uczniowie 

bardzo dobrze radzą sobie z 

rozpoznawaniem grzybów jadalnych,  

takich jak: prawdziwki i podgrzybki. 

Odwiedziliśmy również łowisko pstrąga w 

Goszowie, gdzie zjedliśmy ciepły posiłek. 

Uczestnicy wycieczki wrócili bardzo 

zadowoleni. 

 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO 

WIEKU 

17 października 2022r w MGOK odbyła się 

uroczysta Inauguracja roku akademickiego 

2022/2023 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Program pierwszego  spotkania był 

niezwykle urozmaicony: występ grupy 

tanecznej Plus –Minus i zespołu 

Międzylesianie, przemówienie pan 

burmistrza Tomasza Korczaka i wykład 

pana Bogusława Steckiego pt: „Historia 

Międzylesia i ciekawych osób żyjących na 

tych terenach”. Na ręce pełnomocnika do 

spraw Międzyleskiego UTW pani Ireny 

Trytek  dyrektor MGOK pani Teresa 

Sobierska przekazała nowy laptop. Dla 

wszystkich uczestników przygotowano 

słodki poczęstunek. Serdecznie zapraszamy 

na kolejne spotkania-wykłady, wszyscy 

chętni mile widziani. 



 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI 

 

 
 

8 września 2022 r. w ramach 

akcji „Zachowanie bezpieczeństwa w 

drodze do szkoły”  odbyło się 

spotkanie uczniów klas I-III oraz grup 

przedszkolnych z Międzylesia  

przedstawicielami Policji do spraw 

bezpieczeństwa z Komisariatu w Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

Policjanci rozmawiali z dziećmi o 

podstawowych zasadach bezpieczeństwa                    

w ruchu drogowym, podkreślali ważną rolę 

elementów odblaskowych, które każdy 

uczeń powinien posiadać. Omówili zasady 

poruszania się pieszych po drogach, 

szczególnie teraz w okresie jesienno – 

zimowym, kiedy szybko zapada zmrok. 

Przypomnieli zasady jakie należy stosować 

w kontaktach z obcymi. Poruszona została 

również tematyka właściwego zachowania 

na terenie szkoły i poza nią. Uczniowie z 

dużym zainteresowaniem słuchali rad i 

wskazówek zaproszonych gości. Na 

zakończenie zadawali pytania dotyczące 

bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami. 

 
 

„BABIE LATO” 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzylesiu realizuje projekt „Babie Lato” 

w ramach Funduszu Mikroprojektów w 

Euroregionie Glacensis.  

 

 



 

 

Projekt trwa od października 2021 roku i w 

jego ramach odbyły się cykle warsztatów 

z:malowania na jedwabiu, filcowania na 

sucho i mokro, lampworkingu (szklanych 

koralików), szydełkowania, wikliny oraz 

warsztaty tkackie i plener malarski. Miało 

miejsce również spotkanie ze stylistką, 

kosmetyczką i couchem, a także rozpoczęły 

się wykłady w ramach tego samego 

projektu. Wszystkie spotkania są bezpłatne, 

a uczestniczki wykonane prace mogą 

zabierać do domów, aby przypominały im 

miło spędzone chwile. 

Kobiety zarówno z Polski jak i z Czech 

chętnie zapisują się na warsztaty i z 

zaangażowanie biorą w nich udział. W 

trakcie spotkań panuje zawsze miła 

atmosfera, Panie chodzące cyklicznie 

nawiązują ze sobą bliższe relacje, dlatego 

czas spędzony na pracy twórczej i 

rozmowach mija Im szybciej niż by chciały. 

Na każdych zajęciach, na Nasze 

uczestniczki czeka stolik kawowy ze 

słodkim poczęstunkiem, który bez 

wątpienia daje możliwość wypicia choć 

jednej kawki lub herbatki w ciągu dnia.  

 

Obecnie jesteśmy w trakcie warsztatów z 

wypalania w drewnie i makramy, na które 

listy są już zamknięte z powodu braku 

miejsc, jednak serdecznie zapraszamy na 

nadchodzące warsztaty z decoupagu i jogi 

oraz spotkania z trenerem, psychologiem, a 

także wykłady, które odbywają się w 

poniedziałki od 15:30 (terminy podane na 

plakacie).  

 

„Skrzynia Benjamina – bawimy 

się razem na pograniczu polsko-

czeskim” 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzylesiu zakończył realizację projektu 

„Skrzynia Benjamina – bawimy się razem 

na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt 

skierowany był do dzieci, a głównymi 

założeniami było napisanie i wydanie bajki 



pt.: „Skrzynia Benjamina”, stworzenie i 

wydanie gry, kartek pocztowych, 

magnesów oraz przygotowanie i 

przeprowadzenie wydarzeń dla dzieci. W 

2021 roku trwały spotkania z Naszym 

czeskim partnerem oraz przygotowania 

merytoryczne do przeprowadzenia działań. 

W 2022 roku zostały zrealizowane 

założenia projektowe. Została wydana 

ilustrowana bajka, a także piękne bajkowe 

kartki i gry, które trafiły już do nie jednego 

dziecka, a będą nadal rozdawane podczas 

różnych wydarzeń Gminy Międzylesie, a 

także po czeskiej stronie.  

 

 

W ramach projektu odbył się jarmark 

podczas którego program składał się z: gry 

terenowej przeprowadzonej przez harcerzy 

i wolontariuszów, warsztatów cyrkowych, 

gry na instrumentach etnicznych, 

wykonywania instrumentów z recyklingu 

oraz pokazu „Bubble show”. Całe rodziny 

mogły skorzystać z poczęstunku, puszczać 

ogromne bańki mydlane czy bawić się 

chustą animacyjną. 

 

 

 



 

Projekt kontynuowałam tradycję 

międzyleskiego wilka, dzięki czemu 

zakupione zostały wilki, które wraz z 

tasiemką oznaczającą środki finansowania 

trafiały w ręce dzieci i osób odwiedzających 

miasto. Magnesy również przybrały kształt 

wilka i zagoszczą na niejednej lodówce. 

Działanie nie mogłyby się odbyć, gdyby nie 

pozyskane pieniądze z Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.  

 

 

RAZ NA WOZIE, RAZ POD 

WOZEM… 

Powiedzenie to oddaje wiernie  

meczowe zawirowania naszych tenisistów 

stołowych, zresztą „zobaczyć” to można w 

krótkich-z konieczności , informacja z gier 

naszych młodych sportowców. A było to 

tak : 

17 września  2022 w Brzegu 

Dolnym rozegrany został  turniej tenisa 

stołowego  po nazwą  „I Dolnośląskie 

Grand Prix Kadetów”. Sudety Międzylesie 

reprezentowały nasze młode 

zawodniczki  Kaja Czubala której w udziale 

przypadło 12. miejsce,  oraz jej 

koleżanka  Klara Piątek, która zajęła 

miejsce 14.  W kadetach chłopców wystąpił 

nasz  Jakub Serafinowicz, któremu  gra tego 

dnia zupełnie „nie leżała” czego dowodem 

jest  odległe bo dopiero w przedziale 49- 64 

miejsce. Następnego dnia w tej samej hali 

rozegrany   został turniej tenisa stołowego 

w tej samej formule, ale dla juniorów. Tym 

razem Sudety reprezentowały  :   Katarzyna 

Suława która uplasowała się  na miejscu 13. 

i Oliwia Neter  która zajęła 15. miejsce. 

Znając umiejętności naszych zawodniczek 

stwierdzić trzeba z żalem, że tym razem nie  

dały z siebie wszystkiego i nie był to ich 

najlepszy występ…     

**** 

Kilka dni później,  bo już 23 

września ruszyła pierwsza kolejka  4 i 5 ligi. 

Tego dnia Sudety w 5. lidze przegrały w 

Kłodzku  z Impulsem Kłodzko dosyć 

wysoko bo 10/6. Punkty  dla nas 

zdobyli  Artur Kwaśnik 3, Oliwia Neter  2,  

Katarzyna Suława 1 punkt, a 

Patrycja  Juraszek wyjeżdżała z Kłodzka  

bez punktów.  Już kolejnego dnia, 24 

września, gościliśmy u siebie w 4 lidze  

Ślęże Wiry wygrywając   z nią  mecz 

wysoko 10 : 4. Do zwycięstwa 

międzylesian przyczynili się Bartosz 

Jurkiewicz  zdobył 3,5 punktu,  nie był 

gorszy Bolesław Dyc „dokładając” swoje 

3,5 punktu. Swoje „ugrali” także Sławomir 

Bielak i Serafinowicz obaj  po 1,5 

punktu.  Nie udało się tym razem 

Aleksandrze Łysiak, która z niekłamanym 

żalem patrzyła na tablicę wyników, gdzie 

przy jej nazwisku widniało  „0”... 

**** 

Październikowe  rozgrywki  

tenisiści rozpoczęli  już pierwszego dnia 

miesiąca – 1.10. Tego dnia rozegrany został  



mecz 5 ligi tej widowiskowej dyscypliny. 

SUDETY gościły Topspin 

Dzierżoniów  wygrywając  z gośćmi 

zdecydowanie wynikiem 10 : 4. 

Zwycięstwo wywalczyli Sławomir Dyc 3 

punkty, Katarzyna Suława 3,5, Oliwia 

Neter 3,5 punktu,,  i – niestety, jak we 

wcześniejszym, wrześniowym meczu nie 

popisała się  Aleksandra Łysiak  kończąc 

zawody z zerowym dorobkiem punktowym. 

Obfitował w emocje pierwszy dzień 

października. Tego samego dnia SUDETY 

na wyjeździe w Kłodzku 

pokonały   wysoko Nysę Kłodzko  

rewelacyjnym wynikiem 10 : 0. 

Punkty  zdobyli,  Bolesław Dyc 2,5, 

Bartosz Jurkiewicz 2,5, Sławomir Bielak 

2,5 i Artur Kwaśnik też 2,5. Po tym meczu 

i tu ważna i radosna informacja, nasze  

SUDETY wyszły na prowadzenie  w tabeli  

Tak trzymać ! 

IV PUCHAR ŚWIDNICKIEGO 

DZIKA - ŚWIDNICA 

01.10.2022 R 

W dniu 01.10.2022 r zawodnicy Sekcji 

Sportów Siłowych "SUDETY" 

Międzylesie z powodzeniem wystartowali 

w IV Pucharze Świdnickiego Dzika w 

Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W zawodach 

tych wystartowało ponad pięćdziesięciu 

uczestników z całego kraju. Zawody te 

poprzedziły Mistrzostwa Dolnego Śląska 

Młodzików w Podnoszeniu ciężarów. 

Miejsca medalowe naszych zawodników 

:  

Kamila Wyderska- Srebro Open 

Kobiet wynik 60 kg;  Łukasz 

Gajdulewicz- Złoto w kat. do 90 kg , oraz 

Srebro Open Mężczyzn wynik 200 kg 

; Marcin Szreiber  Brąz  Open Masters 

wynik 177,5 kg 

Pozostali zawodnicy uplasowali się poza 

podium Mariusz Małkowski (170 kg) , 

Krzysztof Halczyk ( 180 kg), Grzegorz 

Kantor ( 190 kg) 

 

 

 

AMBITNE WILKI… 
 

15.10.2022 w Kozielnie koło 

Paczkowa trzech zawodników naszej 

GRUPY BIEGOWEJ WILKI 

MIĘDZYLESIE wzięło udział w 6 

Paczkowska Dycha - Bieg Gór i Jezior. 

Bieg przebiegał wokół dwóch zbiorników 

wodnych: Kozielno i Topola, a dystans jaki 

zawodnicy mieli do pokonania to 10km. W 

biegu udział wzięło 190 zawodników i 

zawodniczek z całej Polski, a także z Czech. 

Miejsca naszych zawodników: 

25. Tomasz Grzyb - czas 44.05 - kat. M40 

miejsce 9, średni czas 4,25min/km 

30. Aleksander Tyzo - czas 44.54 - kat. M30 

miejsce 11, średni czas 4,29 min/km (rekord 

życiowy na tym dystansie 86.  Mariusz 

Kubiak - czas 51.09 - kat. M40 miejsce 36, 

średni czas 5,07 min/km (rekord życiowy 

na tym dystansie. 

http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/465-iv-puchar-swidnickiego-dzika-swidnica-01-10-2022-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/465-iv-puchar-swidnickiego-dzika-swidnica-01-10-2022-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/465-iv-puchar-swidnickiego-dzika-swidnica-01-10-2022-r
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070318847286&__cft__%5b0%5d=AZVAisIVj0q4o46KSmNDIz9sUV2KKIj8rKt3JevFaP4WYQuBvMcufW96Ox6zO-8v-xrmTAuwXUn3DP3jDnL_wqtNjL2QpdzT121kWwijcET2Epn7zkI6HAVp2FBJXwh43n3wD76fMCegFCHQaQ0j6eLsYyR_N7pLKU-T4JmvCNkrhVylCc31TD1ibyZ5boWkvm0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tomasz.grzyb.735?__cft__%5b0%5d=AZVAisIVj0q4o46KSmNDIz9sUV2KKIj8rKt3JevFaP4WYQuBvMcufW96Ox6zO-8v-xrmTAuwXUn3DP3jDnL_wqtNjL2QpdzT121kWwijcET2Epn7zkI6HAVp2FBJXwh43n3wD76fMCegFCHQaQ0j6eLsYyR_N7pLKU-T4JmvCNkrhVylCc31TD1ibyZ5boWkvm0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/aleksander.tyzo?__cft__%5b0%5d=AZVAisIVj0q4o46KSmNDIz9sUV2KKIj8rKt3JevFaP4WYQuBvMcufW96Ox6zO-8v-xrmTAuwXUn3DP3jDnL_wqtNjL2QpdzT121kWwijcET2Epn7zkI6HAVp2FBJXwh43n3wD76fMCegFCHQaQ0j6eLsYyR_N7pLKU-T4JmvCNkrhVylCc31TD1ibyZ5boWkvm0&__tn__=-%5dK-R


 

 

 
Dziękujemy organizatorom za 

świetnie przygotowane zawody! 

Dziękujemy zawodnikom za świetną 

rywalizację! 

 
Koledzy i koleżanki z Iskra 

Jaszkowa ( Danielo Pawlak, Darek Madeja, 

dzięki za wspólny bieg, rośnie między nami 

zdrowa rywalizacja, która wychodzi nam 

wszystkim na dobre! Miło się z wami 

spotykać na trasach... Oby tak dalej! 

 

***** 

8.10.2022 w sąsiedniej Bystrzycy 

Kłodzkiej odbyły się IX ZAWODY O 

PUCHAR JESIENI W NADLEŚNICTWIE 

BYSTRZYCA KŁODZKA na dystansie 

8,6km.  

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/danielo.pawlak?__cft__%5b0%5d=AZVAisIVj0q4o46KSmNDIz9sUV2KKIj8rKt3JevFaP4WYQuBvMcufW96Ox6zO-8v-xrmTAuwXUn3DP3jDnL_wqtNjL2QpdzT121kWwijcET2Epn7zkI6HAVp2FBJXwh43n3wD76fMCegFCHQaQ0j6eLsYyR_N7pLKU-T4JmvCNkrhVylCc31TD1ibyZ5boWkvm0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Icemanik?__cft__%5b0%5d=AZVAisIVj0q4o46KSmNDIz9sUV2KKIj8rKt3JevFaP4WYQuBvMcufW96Ox6zO-8v-xrmTAuwXUn3DP3jDnL_wqtNjL2QpdzT121kWwijcET2Epn7zkI6HAVp2FBJXwh43n3wD76fMCegFCHQaQ0j6eLsYyR_N7pLKU-T4JmvCNkrhVylCc31TD1ibyZ5boWkvm0&__tn__=-%5dK-R


 
 

Na starcie stanęło siedmiu 

zawodników naszej grupy. I tak: 

1. Rafał Majewski - miejsce open 7, kat. 

wiekowa 6, czas 34,45min. 

2. Tomasz Grzyb - miejsce open 13, kat. 

wiekowa 4, czas 38,00min. 

3. Krzysztof Komisarczyk - miejsce open 

15, kat. wiekowa 9, czas 38,22min. 

4. Marcin Sąsiadek - miejsce open 34, kat. 

wiekowa 13, czas 45,18min. 

5. Krzysztof Szałankiewicz - miejsce open 

48, kat. wiekowa 6, czas 48,10min. 

6. Paweł Zamośny - miejsce open 49, kat. 

wiekowa 15, czas 48,27min. 

7. Aleksander Tyzo - niestety, 

dyskwalifikacja, za bieg z psem! Nie 

popisali się tu organizatorzy! 

Wszystkim uczestnikom 

dziękujemy za świetną rywalizację! A nam 

marzy się, by śladem Bystrzycy Kłodzkiej, 

Polanicy Zdrój, Dusznik, Kudowy, Lądka, 

w końcu i Międzylesie doczekało się 

"poważnego" biegu! Mamy przecież piękne 

górskie trasy biegowe! 

 

**** 

W ostatnie dwa weekendy 

zawodnicy naszej grupy rywalizowali w 

wielu biegach. Było nas widać w całej 

Polsce! 

Na największą uwagę napewno 

zasługuje wyczyn Tomasz Grzyb. Tomek 

wystartował na koronnym dystansie 

42.195km w 14.SILESIA MARATHON 

2022 w Chorzowie. Czas jaki "wykręcił" to 

3 godziny 34 minuty i 49 sekund!!! Miejsce 

(na kilka tysięcy startujących) open 215, w 

kat M.40 80, RP (Obywatele Polski) 209... 

Tomku, gratulujemy ci jako grupa, i jako 

mieszkańcy naszej gminy! Dzięki, że tak 

godnie nas reprezentowałeś! 

 

 
 

Ale biagali i inni! Paweł Zamośny 

oraz Marcin Sąsiadek 24.09.2022 wzięli 

udział w biegu w Bystrzycy Kłodzkiej pod 

nazwą BIEG NOCNY Z DUCHEM. 

 

 
 

Biegał także Aleksander Tyzo. 

1.10.2022 "Olo" zajął 1 miejsce w MINI 

RUNMAGEDDON w Krosnowicach. 

Runmagedon to nie tylko bieg, ale i walka z 

przeszkodami na trasie! Gratulacje! 

 

**** 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002370878793&__cft__%5b0%5d=AZUxGEmHs2UXlodgMhLUbOGqudqBAJ-Qmb_5RdrvruHsGK219LewyxJLLm6ldDXgRMFAUqRtn_eCBWFueq34KWWRAGKYAELmGPfCqh5RqwBWK5LBxfjfSaHa7-RZZ-L775JVGCWTu8Qu_NOVpLt9gCd4hnEukuD8DV5qciCFTdIv4mHQG_ZeYTR9uGhqNjmkwnd6a-AybG7kUausEv38QnRT&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/tomasz.grzyb.735?__cft__%5b0%5d=AZUxGEmHs2UXlodgMhLUbOGqudqBAJ-Qmb_5RdrvruHsGK219LewyxJLLm6ldDXgRMFAUqRtn_eCBWFueq34KWWRAGKYAELmGPfCqh5RqwBWK5LBxfjfSaHa7-RZZ-L775JVGCWTu8Qu_NOVpLt9gCd4hnEukuD8DV5qciCFTdIv4mHQG_ZeYTR9uGhqNjmkwnd6a-AybG7kUausEv38QnRT&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/krzysiek.komisarczyk?__cft__%5b0%5d=AZUxGEmHs2UXlodgMhLUbOGqudqBAJ-Qmb_5RdrvruHsGK219LewyxJLLm6ldDXgRMFAUqRtn_eCBWFueq34KWWRAGKYAELmGPfCqh5RqwBWK5LBxfjfSaHa7-RZZ-L775JVGCWTu8Qu_NOVpLt9gCd4hnEukuD8DV5qciCFTdIv4mHQG_ZeYTR9uGhqNjmkwnd6a-AybG7kUausEv38QnRT&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/sasiadek.marcin?__cft__%5b0%5d=AZUxGEmHs2UXlodgMhLUbOGqudqBAJ-Qmb_5RdrvruHsGK219LewyxJLLm6ldDXgRMFAUqRtn_eCBWFueq34KWWRAGKYAELmGPfCqh5RqwBWK5LBxfjfSaHa7-RZZ-L775JVGCWTu8Qu_NOVpLt9gCd4hnEukuD8DV5qciCFTdIv4mHQG_ZeYTR9uGhqNjmkwnd6a-AybG7kUausEv38QnRT&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002937399071&__cft__%5b0%5d=AZUxGEmHs2UXlodgMhLUbOGqudqBAJ-Qmb_5RdrvruHsGK219LewyxJLLm6ldDXgRMFAUqRtn_eCBWFueq34KWWRAGKYAELmGPfCqh5RqwBWK5LBxfjfSaHa7-RZZ-L775JVGCWTu8Qu_NOVpLt9gCd4hnEukuD8DV5qciCFTdIv4mHQG_ZeYTR9uGhqNjmkwnd6a-AybG7kUausEv38QnRT&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002559905618&__cft__%5b0%5d=AZUxGEmHs2UXlodgMhLUbOGqudqBAJ-Qmb_5RdrvruHsGK219LewyxJLLm6ldDXgRMFAUqRtn_eCBWFueq34KWWRAGKYAELmGPfCqh5RqwBWK5LBxfjfSaHa7-RZZ-L775JVGCWTu8Qu_NOVpLt9gCd4hnEukuD8DV5qciCFTdIv4mHQG_ZeYTR9uGhqNjmkwnd6a-AybG7kUausEv38QnRT&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/aleksander.tyzo?__cft__%5b0%5d=AZUxGEmHs2UXlodgMhLUbOGqudqBAJ-Qmb_5RdrvruHsGK219LewyxJLLm6ldDXgRMFAUqRtn_eCBWFueq34KWWRAGKYAELmGPfCqh5RqwBWK5LBxfjfSaHa7-RZZ-L775JVGCWTu8Qu_NOVpLt9gCd4hnEukuD8DV5qciCFTdIv4mHQG_ZeYTR9uGhqNjmkwnd6a-AybG7kUausEv38QnRT&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/tomasz.grzyb.735?__cft__%5b0%5d=AZXT-a4CpRVqe6hIBtK20hEkUTW54YTwpably7T8miEBsI8AWzYc-GSavG2IRygCWWxe6jnDCpgfs_oOkNGm3f9N2QrA-eGOi6m77biWw1gbwV_ajNR_Jd36dNG9LqklTfRDlH-l5ROMk00sD63WEemqvnydFpHhC1zdDEYkpWptC6UTCyzg9aZOsg5lLth53iTkkxS-uYwus-mw7LTaIHu6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002559905618&__cft__%5b0%5d=AZXT-a4CpRVqe6hIBtK20hEkUTW54YTwpably7T8miEBsI8AWzYc-GSavG2IRygCWWxe6jnDCpgfs_oOkNGm3f9N2QrA-eGOi6m77biWw1gbwV_ajNR_Jd36dNG9LqklTfRDlH-l5ROMk00sD63WEemqvnydFpHhC1zdDEYkpWptC6UTCyzg9aZOsg5lLth53iTkkxS-uYwus-mw7LTaIHu6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/sasiadek.marcin?__cft__%5b0%5d=AZXT-a4CpRVqe6hIBtK20hEkUTW54YTwpably7T8miEBsI8AWzYc-GSavG2IRygCWWxe6jnDCpgfs_oOkNGm3f9N2QrA-eGOi6m77biWw1gbwV_ajNR_Jd36dNG9LqklTfRDlH-l5ROMk00sD63WEemqvnydFpHhC1zdDEYkpWptC6UTCyzg9aZOsg5lLth53iTkkxS-uYwus-mw7LTaIHu6&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/aleksander.tyzo?__cft__%5b0%5d=AZXT-a4CpRVqe6hIBtK20hEkUTW54YTwpably7T8miEBsI8AWzYc-GSavG2IRygCWWxe6jnDCpgfs_oOkNGm3f9N2QrA-eGOi6m77biWw1gbwV_ajNR_Jd36dNG9LqklTfRDlH-l5ROMk00sD63WEemqvnydFpHhC1zdDEYkpWptC6UTCyzg9aZOsg5lLth53iTkkxS-uYwus-mw7LTaIHu6&__tn__=-%5dK-y-R


Z kolei Sławek Kiełbasa 1 

października biegał we Wrocławiu w 

BIEGU UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO, a Pan Krzysztof 

Szałankiewicz w Środzie Śląskiej w HMT 

V BIEG O SKARB ŚREDZKI. Czy znalazł 

skarb, nie wiemy, ale na mecie na pewno się 

zameldował! 

 

 
 

Ale bieganie to także treningi, 

czasami nawet w godzinach, w których 

wszyscy smacznie śpimy. Udowodnili to 

ostatnio Krzysztof Komisarczyk oraz Rafał 

Majewski biegnąc już o 6.30 z Jodłowa na 

Trójmorski Wierch. Nie jest to taki jedyny 

trening, bo często biegamy także na 

Śnieżnik, i inne trudne trasy... 

Wszystkim zawodnikom GRUPY 

BIEGOWEJ WILKI MIĘDZYLESIE 

gratulujemy. Czekamy na więcej. 

 

 

RAJD ROWEROWY 

 

24 września 2022 r. w Nagodzicach 

odbył się PIKNIK RODZINNY -  II Rajd 

Rowerowy Doliną Nysy Kłodzkiej 

realizowany w ramach projektu nr 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003064  pn. 

„Sportowa przyjaźń polsko-czeska” 

wspólfinansowanego ze środków EFRR w 

ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu Glacensis. 

 

 

Zapisy uczestników odbyły się o 

godz. 09.30  na placu rekreacyjnym w 

Nagodzicach, Burmistrz przywitał 

wszystkich uczestników i przedstawił 

regulamin przejazdu, a o godz. 10.00 

wszyscy wspólnie ruszyliśmy w rajdzie. 

Rowerzyści mieli do pokonania wspólnie 

trasę ok. 9 km z Nagodzic (plac 

rekreacyjny)  do Międzylesia (powrót tą 

samą trasą). Tempo przejazdu dostosowane 

było do najwolniejszego uczestnika. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002937399071&__cft__%5b0%5d=AZXT-a4CpRVqe6hIBtK20hEkUTW54YTwpably7T8miEBsI8AWzYc-GSavG2IRygCWWxe6jnDCpgfs_oOkNGm3f9N2QrA-eGOi6m77biWw1gbwV_ajNR_Jd36dNG9LqklTfRDlH-l5ROMk00sD63WEemqvnydFpHhC1zdDEYkpWptC6UTCyzg9aZOsg5lLth53iTkkxS-uYwus-mw7LTaIHu6&__tn__=-%5dK-y-R
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W przejeździe brało udział  ok. 65 osób. 

Podczas pikniku Pani Angelika Bońkowska 

wraz z koleżankami z harcerstwa 

zorganizowała  zabawy dla dzieci. W 

każdej konkurencji wyłoniono zwycięzcę I, 

II, III miejsca, którym przyznano nagrody.   

 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 

podziękowania, medale, upominki, ciepły 

posiłek, batonik oraz ciepły i zimny napój. 

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała 

OSP Roztoki i OSP Międzylesie, którym 

bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY ZA 

POMOC. 

W rajdzie bardzo licznie 

uczestniczyły rodziny z dziećmi, młodzież, 

dorośli, bardzo cieszymy się taką 

frekwencją i zapraszamy na kolejny 

piknik!!!! 

JUBILEUSZOWY X SEZON 

IMPREZY ROWEROWEJ                                                            

„KORONA MIĘDZYLESIA” 

DOBIEGŁ KOŃCA 

 

 

 

 

Jak ten czas szybko mija… Po raz 

pierwszy „Korona Międzylesia” 

przyciągnęła na start rowerzystów 27 

kwietnia 2013 r. Wówczas jeszcze nie 

wiedzieliśmy, jak impreza się rozkręci, jak 

długo będzie przyciągała rowerzystów, jak 

długo będzie trwała…Tym bardziej 

cieszymy się z jej X Jubileuszu, którego 

podsumowanie miało miejsce 15 

października 2022r. , jak tradycja każe, w 

Jodłowie. Zanim jednak nastąpił czas 

podsumowań, gratulacji i nagradzania…. 

Nieoptymistyczne prognozy pogody 

mówiły, że zmokniemy. „Pani Komandor – 

wiecznie zatroskana – czy dopiszą 

rowerzyści – czy nie będzie padać z rana”. 

Padało! Niepokój, że rowerzyści odpuszczą 

jazdę w deszczu ogromny. A tu 



proszę…samochodami z rowerami w 

bagażnikach lub na rowerach w 

sztormiakach i innych odstraszaczach 

deszczu zebrało się aż 21 śmiałków 

chętnych do pokonania finałowej trasy. 

Radość wielka. Nasze myśli pełne 

optymizmu sprawiły, że w zaczarowany 

sposób, na chwilę przed startem deszcz 

praktycznie ustąpił, a kto nie jechał zbyt 

szybko to nawet nie dogonił deszczu na 

mecie. 

Biuro Imprezy, dzięki uprzejmości Pani 

Sołtys, zostało zorganizowane w Izbie 

Pamięci Tkactwa w Goworowie. Od godz. 

9.00 prowadzono zapisy i wydawano 

numery startowe. Podczas oczekiwania na 

start uczestnicy, pojedynczo, parami lub 

grupami, rozwiązywali Quiz wiedzy o 

„Koronie Międzylesia”, a panie z Biura 

Zawodów na bieżąco sprawdzały 

prawidłowość odpowiedzi i 

podsumowywały uzyskane rezultaty. 

Punktualnie o godz. 10.00 uruchomiono 

stoper zarówno na starcie, jak i na mecie. 

Kolejni zawodnicy wyruszali na trasę co 

minutę, zgodnie z opóźnieniem czasowym, 

które wskazywał numer startowy. Część 

uczestników wystartowała parami, aby 

wspólnie pokonywać niełatwy podjazd do 

Jodłowa i wzajemnie motywować się na 

trasie rozmową o wszystkim. Trasa 

finałowego etapu „Korony Międzylesia” od 

dziesięciu sezonów jest taka sama i wiedzie 

z Goworowa do Jodłowa. Rowerzyści mieli 

do pokonania 5,7 km oraz ok. 350 m. 

różnicy wzniesień. Wszyscy do mety dotarli 

cali, zdrowi i przeszczęśliwi z pokonania tej 

niełatwej trasy, najbardziej wymagającej w 

całym sezonie 2022. Na mecie na 

uczestników czekał catering – soki 

owocowe, woda mineralna, gorąca herbata, 

przekąski energetyczne w postaci 

wafelków, ciasteczek, a także wybornych 

ciast spontanicznie upieczonych przez 

uczestniczki imprezy. Ponadto 

zorganizowano ognisko – idealne miejsce 

zarówno do ogrzania, jak i zjedzenia 

wybitnych wytrawnych smakołyków, 

którym trudno było się oprzeć. Uczestnicy 

mieli naprawdę duży wybór. Z zakupionych 

produktów p. Małgosia Płaziak 

przygotowała kiełbasę pieczoną z cebulką. 

Można też było samodzielnie upiec 

kiełbaski nad ogniskiem i zjeść je z 

chlebem, ketchupem lub musztardą. 

Ponadto były dwa gorące kociołki mięsno-

warzywne przygotowane – jeden 

przygotowany przez Krystynę z wybornym 

mięskiem z duszoną kiszoną kapustą, drugi 

przez Agnieszkę i Rafała z mięskiem oraz 

cudownymi jabłkami, ziemniakami, 

marchewką, buraczkami i liśćmi kapusty. 

Wszystkie przygotowane smakołyki i 

potrawy uczestnicy serwowali sobie sami 

zgodnie z zasadą „help yourself” lub 

szwedzkiego stołu. 

Ceremonię zakończenia X sezonu imprezy 

rowerowej „Korona Międzylesia” 

rozpoczęto od podsumowania wyników 

Quizu wiedzy o niej, który składał się z 30. 

pytań, do których przypisane były po trzy 

odpowiedzi, w tym jedna prawdziwa. 

Najlepszy rezultat – 17 poprawnych 

odpowiedzi – osiągnął duet Sławomir 

Ratuszniak i Łukasz Korczak. Drugie 

miejsce zajął zespół Jerzy Błażejewski i 

Józef Grabowski. Potem już były same 

trzecie miejsca. Były też nietypowe 

nagrody w postaci przeczytania przez 

„samych zwycięzców” quizu odpowiedzi 

na pytanie: „Za co lubicie „Koronę 

Międzylesia”? Wszystkie informacje 

zwrotne dają organizatorom motywację do 

dalszego działania, bo….najważniejsze, że 

„Korona” jest. To też: najlepsze 

towarzystwo na świecie; wspaniałe osoby, 

które potrafią rozjaśnić mroki 

rzeczywistości, które swoim uśmiechem są 

w stanie rozgonić chmury; cudowna 

atmosfera; wspólne spotkania z jazdą 

rowerową w tle; motywacja do wyjścia na 

rower chociażby na comiesięczny 



rowerowy etap – nawet w deszczową 

pogodę; ciekawe trasy; oglądanie i 

poznawanie gminy oraz wyłapywanie 

zmian, które zachodzą; integracja z innymi 

i wymiana nie tylko rowerowych 

doświadczeń; super klimat; dobra zabawa; 

możliwość poznania nowych ludzi. No i na 

„Koronie” zawsze jest piękna pogoda… 

Nie ma wyjścia! Impreza musi trwać! 

Następnie Pani Komandor zaspokoiła 

ciekawość Quizowiczów i poszerzyła ich 

wiedzę o „Koronie”, wskazując wszystkie 

prawidłowe odpowiedzi. Potem wręczono 

Paszporty za sezon 2022. Wyróżniono także 

aż 10 najszybszych rowerzystów ostatniego 

w sezonie etapu. Najszybszymi z 

najszybszych tego dnia byli: Piotr Gdowski 

19’30’’; Łukasz Dudek 22’48’’; Rafał 

Majewski 24’18’’, ale nawet pierwszemu z 

nich nie udało się pobić rekordu trasy, który 

od 2016 roku należy do Dominika Smolenia 

i wynosi 17’46’’. W najszybszej dziesiątce 

znalazły się także trzy kobiety: Anna 

Starzyk 28’52’’ oraz Joanna Bzowy i Anna 

Zoszczak z czasem 34’54’’. Następnie 

wszystkich uczestników imprezy: 

organizatorów, wolontariuszy oraz 

rowerzystów nagrodzono upominkami – 

gadżetami z logiem „Korony Międzylesia”. 

W tym roku Pani Komandor postawiła na 

karty pendrive, na które wgrała 

zindywidualizowane pliki multimedialne, 

czyli, najogólniej rzecz biorąc, zdjęcia od 

początku trwania naszej rowerowej 

imprezy, pokazującymi historię 

uczestnictwa każdego z rowerzystów. Dla 

niektórych to całe dziesięć lat czyli kawał 

historii.  

Kolejny etap imprezy to podziękowania 

burmistrza dla wszystkich osób tworzących 

„Koronę Międzylesia” - Klubu Sportowego 

MLKS „Sudety” (obu jego Prezesów, 

Zarządu Klubu i Pani Komandor) za 

pomysł, wieloletnią organizację imprezy 

oraz zorganizowanie społeczności 

rowerzystów; wolontariuszy 

zaangażowanych w przeprowadzanie 

kolejnych rowerowych etapów. Wszyscy 

odebrali zasłużone gratulacje, upominki 

oraz nagrodzeni zostali gromkimi brawami. 

Słowa uznania są zawsze budujące i dają 

poczucie, że robimy coś ważnego, wartego 

kontynuacji. 

Dla wolontariuszy były też niespodzianki 

od dobrych duchów naszej „Korony” 

Agnieszki i Rafała – skrzyneczki pełne 

zdrowych smakołyków. Specjalny przekaz 

do rowerzystów popłynął z telefonu od ich 

córeczki Nataszy, która nagrała własną 

pożegnalną melorecytację, mówiąc 

wszystkim: „Pa. Pa.” 

Zwieńczeniem Finału było udekorowanie 

wszystkich jego 36 uczestników medalami, 

których symbolikę opisała Pani Komandor. 

Uściski, wspólne zdjęcie i czas pożegnań. 

To był bardzo udany finał. 

Na zakończenie dziękujemy raz jeszcze: 

wszystkim rowerzystom, którzy byli z nami 

na starcie i na mecie przez dziesięć 

sezonów; organizatorom: pp. Katarzynie 

Grzybowskiej-Kani, Marii Zadorożnej, 

Elżbiecie Urbanowicz, Irenie Trytek, 

Jerzemu Błażejewskiemu, Zbigniewowi 

Kani. Dziękujemy wszystkim gotowym nas 

ratować przez wszystkie sezony: pp. 

Piotrowi Kensickiemu, Stanisławowi 

Szurze i Grzegorzowi Rycomblowi. 

Dziękujemy licznym fotoreporterom. 

Dziękujemy pp. Markowi Glińskiemu i 

Darkowi Kosaczowi za przygotowanie 

miejsca wielkiego finału oraz rozpalenie i 

podtrzymywanie „Koronowego” ogniska. 

Dziękujemy Burmistrzowi Międzylesia za 

wspieranie naszej lokalnej imprezy 

rekreacyjno-sportowej. Dziękujemy za 

udzielane finansowe i duchowe wsparcie. 

Wszystkim mówimy do zobaczenia. XI 

sezon „Korony Międzylesia” 

rozpoczynamy w kwietniu 2023 roku. Nie 

może was zabraknąć. „Siła tej imprezy tkwi 

w jej uczestnikach – wszystko dla nich – nic 



bez nich – w sercach miarowo zębatka 

tyka”. 

                                  Komandor „Korony 

Międzylesia” Katarzyna Grzybowska-

Kania 

SINGLETRACK 

PODSUMOWANIE SEZONU 

2022 

 
 

Powoli lecz nieubłagalnie kończymy sezon 

rowerowy na naszych singletrackach na 

pętlach: ,,Ostoja”, ,,Jodłów” i 

,,Międzylesie”. Ten sezon należy zaliczyć 

do udanych. Dzięki sprzyjającej pogodzie 

nasze trasy odwiedziło dużo turystów. Z 

opowieści można wnioskować, że takie 

ścieżki cieszą się dużym zainteresowaniem 

i są chętnie odwiedzane ponownie przez 

miłośników dwóch kółek. 

W obecnym czasie trwają przeglądy 

techniczne wszystkich tras na terenie Ziemi 

Kłodzkiej. Prace polegają na bieżących 

naprawach nawierzchni i uzupełniania 

ubytków, jak również na oczyszczaniu 

odcinków tras z liści i gałązek. Ma to na 

celu poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników, gdyż mokre liście mogą 

stanowić niespodziewaną pułapkę, 

zwłaszcza na ostrych zakrętach i łukach. 

Planowany termin zakończenia przeglądów 

jest do ok. 15 listopada ( oczywiście 

wszystko zależy od warunków 

pogodowych). 

Jeśli pogoda pozwoli to oczywiście 

zapraszamy do korzystania z tras do czasu 

ich zamknięcia i jednocześnie jak zwykle 

przypominamy o zachowaniu 

bezpieczeństwa i rozważnej jeździe tak aby 

nie było wypadków. 

 

ZAPRASZAMY NA „12” ! 

Zapraszamy do udziału w 117. 

imprezie marszowo-biegowej „Moja 

Dwunastka”, która odbędzie się w sobotę 5 

listopada 2022 r. Zapisy na basenie w 

Międzylesiu od 9.40. Start na 24. minutową 

trasę o godz. 10.00. 

Tabela Klasa A Wałbrzych Grupa 3  

 

 

JODEK POTASU DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji do gmin 

trafiły tabletki jodku potasu, które w razie 

wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą 

przekazywane mieszkańcom. Jest to 

działanie wyłącznie prewencyjne. W 

obecnej chwili nie ma zagrożenia, a 



sytuacja jest na bieżąco monitorowana 

przez Państwową Agencję Atomistyki. 

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek 

jodku potasu jest standardową procedurą, 

związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

obywatelom. 

Nasza gmina również otrzymała od 

Wojewody Dolnośląskiego tabletki ze 

stabilnym jodkiem potasu. W sytuacji 

awaryjnej po otrzymaniu polecenia od 

Wojewody, będą one dostarczone 

mieszkańcom poprzez gminne punkty 

dystrybucji. Punkty dystrybucji będą 

mogły realizować wyłącznie wydawanie 

tabletek jodku potasu dla osób pełnoletnich 

należących do grup uprawnionych do 

otrzymania leku (informacja poniżej) oraz 

dla rodziców / opiekunów w celu podania 

leku osobom niepełnoletnim. 

Z informacji, które otrzymujemy z 

administracji rządowej, wynika, że ryzyko 

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest 

minimalne. Jednak należy się do niego 

wcześniej przygotować. 

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu 

jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje 

zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi 

skutkami katastrofy radiacyjnej w 

przyszłości, a może doprowadzić do wielu 

szkodliwych dla zdrowia konsekwencji. 

Nie ma potrzeby i nie powinno się 

przyjmować jodku potasu na własną rękę i 

bez wskazań medycznych. Powinien być 

przyjmowany zgodnie ze wskazaniami 

medycznymi, ponieważ jest to lek, który 

może wchodzić w interakcje z innymi 

produktami leczniczymi, a także 

wywoływać działania niepożądane. Każdy, 

kto ma wątpliwości w tym zakresie 

powinien skontaktować się z lekarzem 

pierwszego kontaktu. 

Stosowanie jodku potasu jest wskazane w 

przypadku katastrof nuklearnych, podczas 

których nastąpiło uwolnienie 

radioaktywnych izotopów jodu. Ma na celu 

zapobiegać wychwytywaniu 

radioaktywnego jodu przez tarczycę. 

Tabletki z jodkiem potasu mogą być 

przyjęte wyłącznie po wyraźnym wezwaniu 

przez służby. Zaleca się jak najszybsze 

przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin 

od momentu wystawienia na działanie 

promieniowania. Wystarcza jednorazowe 

podanie zalecanej dawki. 

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia 

preparat jodowy otrzymują wszystkie osoby 

do 60 roku życia! 

 Wykaz grup wiekowych objętych 

profilaktyką wraz ze sposobem 

podawania i informacją o preparatach 

jodowych: 

 Noworodki i niemowlęta do 1 

miesiąca życia – jednorazowo ¼ 

tabletki (12,5 mg jodu). Tabletkę 

należy całkowicie rozkruszyć, 

dodać do podawanego pokarmu i 

podać dziecku; 

 Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 

lat – jednorazowo ½ tabletki (25 mg 

jodu). Tabletkę należy całkowicie 

rozkruszyć, dodać do podawanego 

pokarmu i podać dziecku; 

 Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – 

jednorazowo 1 tabletka (50 mg 

jodu). 

Tabletkę należy połknąć i popić 

wodą lub innym chłodnym 

napojem. Tabletkę można 

pokruszyć i dodać do chłodnego 

napoju; 

 Dorośli i dzieci powyżej 12 lat – 

jednorazowo 2 tabletki (100 mg 



jodu). Tabletkę należy połknąć i 

popić wodą lub innym chłodnym 

napojem; 

 Kobiety w ciąży i karmiące piersią 

(każdy wiek) – jednorazowo 2 

tabletki (100 mg jodu). Tabletkę 

należy połknąć i popić wodą lub 

innym chłodnym napojem. 

GMINNE PUNKTY 

DYSTRYBUCJI TABLETEK 

JODKU POTASU W 

PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻENIA 

RADIACYJNEGO 

 
Remiza OSP Długopole Górne 55 

Remiza OSP Domaszków, ul. Kolejowa 3 

Remiza OSP Goworów 8 

Remiza OSP Międzylesie, ul. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 16 

Remiza OSP Roztoki 36a 

Remiza OSP Szklarnia 24a 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

DOTYCZĄCE PROJEKTU 

PLANU POZYSKANIA 

NIERUCHOMOŚCI 

W dniu 19 października 2022 r. o godzinie 

16:30 w Domu Kultury w Międzylesiu 

przedstawiciele Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

przeprowadzili konsultacje społeczne 

z mieszkańcami Gminy Międzylesie dot. 

Projektu Planu Pozyskania Nieruchomości 

dla kontraktu 2B.1/1: Ochrona 

przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy 

Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, 

Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, 

Kłodzko. W spotkaniu wzięło udział 15 

zainteresowanych mieszkańców Gminy 

Międzylesie, w tym również przedstawiciel 

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie. 

Przedstawiciele Wód Polskich omówili w 

skrócie, czego dotyczy inwestycja i jak będą 

przebiegały procedury wywłaszczeniowe i 

odszkodowawcze. Jest to inwestycja 

liniowa, obejmująca stosunkowo niewielkie 

obszary podlegające wywłaszczeniu. Część 

obszarów będzie zajęta czasowo, celem 

umożliwienia realizacji inwestycji. 

Odszkodowania przysługują zarówno za 

zajęcia stałe, jaki i zajęcia czasowe. 

Poinformowano, że osobom, które w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji, 

zgłoszą się do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub 

prześlą do RZGW oświadczenie i wydadzą 

nieruchomość, odszkodowanie 

za wywłaszczenie nieruchomości zostanie 

podwyższone o 5% wartości 

nieruchomości. Warunkiem jest jednak to, 

by oświadczenie takie złożyli wszyscy 

współwłaściciele danej nieruchomości. 

Na spotkaniu, każdy mógł obejrzeć 

dokumentację mapową i sprawdzić czy i w 

jakim zakresie jego grunty będą zajęte. Po 

części ogólnej przystąpiono do dyskusji i 

zadawania pytań. 

Na spotkaniu PGWWP rozdawało ulotki 

dotyczące projektu, a także druki, na 

których można składać zapytania dotyczące 

projektu. 
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