
 

 

 



ROZMOWA Z PIOTREM MARCHEWKĄ                                                                 

ETATOWYM CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

REPREZENTUJĄCYM GMINĘ MIĘDZYLESIE                                                          

W RADZIE POWIATU KŁODZKIEGO 

 

 
 

W kadencji 2014 – 2018 odpowiedzialny był Pan za newralgiczne wydziały w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku. Spróbujmy to jakoś uszeregować : nadzorował pan pracę Zarządu Dróg 

Powiatowych więc zajmował się pan wszystkimi inwestycjami drogowymi, zarządzał pan 

Wydziałem Rozwoju Promocji, Turystyki i Kultury w powiecie, co stanowi jak na nasz teren duże 

wyzwanie... Powiatowy Urząd Pracy również pracował pod pańskim nadzorem. Dużo tego, a 

jeszcze trzeba wspomnieć o pańskiej aktywnej działalności przy reprezentowaniu Porozumienia 

Samorządowego Ziemi Kłodzkiej w Radzie  Powiatu w licznych komisjach:   Bezpieczeństwa, 

Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej, Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki, 

Komisji Bezpieczeństwa przy staroście, a także w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Dużo tego, 

więc pokuśmy się o podsumowanie pana działań w tej kadencji w samorządzie powiatu... 

 

To prawda, że pracy i ważnych tematów w tej kadencji było bardzo dużo, ale ja lubię wyzwania, 

a jeszcze jak są tego wymierne efekty to tym bardziej chce się pracować i działać na rzecz całego 

powiatu. Moja praca skoncentrowana była przede wszystkim na maksymalnym pozyskiwaniu funduszy 

na inwestycje i modernizacje dróg, a także na działania związane  z szeroko rozumianą promocją. 

Również z Powiatowym Urzędem Pracy byliśmy skoncentrowani na pozyskiwaniu środków z UE, które  

pomogły w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym.                    

Przez okres całej kadencji na remonty powiatowych dróg w gminie Międzylesie przeznaczyliśmy 

ponad 17 mln. zł. Chcę zaznaczyć, że nigdy wcześniej nie było tylu zrealizowanych inwestycji ani takiej 

kwoty wydatkowanej na drogi powiatowe w tej gminie. W dużej mierze było to możliwe dzięki 

skutecznemu pozyskaniu właśnie środków z funduszy unijnych i rządowych, także dzięki przekazaniu 

dużych środków z budżetu powiatu.  

Muszę tu wspomnieć o bardzo dobrej współpracy z władzami gminy  Międzylesie przy realizacji 

inwestycji. Bardzo za to burmistrzowi Tomaszowi Korczakowi dziękuję. 

Drogi, które udało się odbudować w gminie Międzylesie w czasie tych 4 lat znajdziemy w 

Jodłowie, Kamieńczyku, Nagodzicach, Lesicy, Niemojowie, Goworowie, I etap drogi w Szklarni, także 

skrzyżowanie w Długopolu Górnym. Odbudowano ul. Kolejową w Domaszkowie i ul. Wojska Polskiego 

w Międzylesiu. Udało się także wyremontować mosty w Roztokach, Różance i Międzylesiu.   

Jak widać jest tego sporo. Upór i determinacja pomogły w osiągnięciu efektu finalnego ! 

 

Cieszy mnie ta wielość prac wykonanych na terenie mojej gminy, ale proszę powiedzieć co udało 

się zrealizować w innych dziedzinach ? Też tak „bogato” ? 

 

Dla mnie osobiście ważną sprawą ale myślę, że i dla mieszkańców gminy także, było 

wyremontowanie i wyposażenie Posterunku Policji w Międzylesiu. Budynek był w bardzo złym stanie. 

Dzięki nawiązanej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz z gminą Międzylesie 

w ciągu 2 lat zmieniło się jego oblicze.  

Dzisiaj to jeden z ładniejszych budynków w Międzylesiu. Służy policji, ale i cieszy oko 

mieszkańców, i turystów przejeżdżających przez nasze miasteczko. Na przyszły rok wspólnie z Komendą 

Powiatową Policji w Kłodzku planujemy zakup nowego radiowozu dla policjantów z Międzylesia. 



Zupełnie inną dziedziną, również bardzo ważną, jest wspieranie inicjatyw społeczności 

lokalnych, która przez te ostatnie 4 lata bardzo się rozwinęła. Jak zaczynałem tą kadencję to pula 

środków na ten cel wynosiła tylko 10 tys. zł. rocznie. W tym roku jest to już kwota 30 tys. zł. 

Dofinansowania trafiają do sołectw, które realizują zgłoszone projekty w swoich miejscowościach. 

Takie działania, w których mieszkańcy decydują co jest im potrzebne w ich otoczeniu są bardzo trafione 

i bardzo dobrze przyjęte przez lokalne środowisko.  

Realizowane są przeróżne inicjatywy: jedni potrzebują przyrządów sportowych, inni ławek i 

stołów pod wiatę, jeszcze inni potrzebują strojów dla zespołu ludowego. Są też inicjatywy, które mają 

na celu kultywowanie tradycji jako np. wieś tkacka, co stanowi powrót do korzeni. Tak się zdarzyło we 

wsi Goworów.  

Jeżeli natomiast chodzi o  promocję powiatu to należy wspomnieć, że dzięki naszym działaniom 

powiat kłodzki w 2017 roku zajął 1 miejsce w rankingu Głównego Urzędu Statystycznego pod względem 

walorów turystycznych na Dolnym Śląsku.  Mam świadomość, że taka wygrana zobowiązuje.  

Osobiście jestem zagorzałym fanem naszego regionu. Twierdzę, że tu jest wszystko dla każdego 

turysty. I piękne góry, i zalewy, także dla koneserów historyczne perełki,  ale także dobrze przygotowana 

baza noclegowa i gastronomiczna.  

Również żeby skutecznie promować nasz powiat Wydział Promocji aktywnie uczestniczy w 

targach turystycznych na terenie nie tylko naszego kraju, ale także w Czechach czy Niemczech. 

Pamiętajmy jednak, że skuteczna promocja w dzisiejszych czasach związana jest ze środkami 

finansowymi, dlatego i w tej dziedzinie mocno zabiegamy o środki z funduszy unijnych. Wspólnie z 

czeskimi partnerami ubiegamy się o dofinasowanie z Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska. 

Środki te są przeznaczone na inwestycje turystyczne, działania marketingowe, oraz rozwój kulturalny 

regionu.  

Także ważna przy promocji naszego regionu jest dobra współpraca z gminami, lokalnymi 

ośrodkami kultury, stowarzyszeniami, z branżą turystyczną także z innymi podmiotami po polskiej i 

czeskiej stronie. Takie działania przynoszą korzyść dla jednych i drugich. I daje to większe możliwości 

dla zainteresowanego turysty, gościa czy inwestora. 

 

Z takich dokonań można być dumnym ! Kończąc naszą rozmowę nie sposób nie przypomnieć, że 

kadencja władz samorządowych upływa 16 listopada 2018 roku, a 21 października już wybory. 

Proszę powiedzieć – jeżeli to jeszcze nie tajemnica,  jakie ma pan plany na przyszłość ? 

 

Czas szybko mija. Wydaje mi się, że przecież jeszcze nie tak dawno pracowałem w Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie, a tu już zleciało 4 lata w Zarządzie Powiatu Kłodzkiego.  

Chciałbym kontynuować wsparcie lokalnych klubów sportowych, organizacji pozarządowych i 

sołectw.  

Współpraca ze społecznością gminy Międzylesie to ogromna przyjemność !  

 

 

dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 



 

 

14 SIERPNIA 2018 R. ODBYŁA 

SIĘ XLIV SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 

W proponowanym porządku obrad 

znalazły się projekty następujących 

uchwał : 

 

1/ Zmiany Uchwały nr XXXVII/205/2018 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 

lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3234D w 

Domaszkowie na długości 1,03 km”. 

 

2/ Zmiany Uchwały nr V/22/2011 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 

2011 r. w sprawie wysokości i zasad 

przyznawania diet dla sołtysów z terenu 

miasta i gminy Międzylesie. 

 

3/ zmiany w Uchwale XLIX/297/2010 

Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie 

utworzenia wydzielonego rachunku 

dochodów i wydatków nimi finansowanych 

w jednostkach oświatowych. 

 

4/ zmian w budżecie gminy na rok 2018 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl 

>  BIP > Rada Miejska 

28 SIERPNIA 2018 R. ODBYŁA 

SIĘ XLV NADZWYCZAJNA 

SESJA RADY MIEJSKIEJ                                           

W MIĘDZYLESIU 

W proponowanym porządku obrad znalazły 

się projekty następujących uchwał : 

 

1/ Ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka 

oraz wysokości opłat za wyżywienie w 

Samorządowym Żłobku w Międzylesiu 

 

2/ Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

pojazdu ratowniczo gaśniczego dla  jednostki 

OSP Domaszków 

 

3/ Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

pojazdu ratowniczo gaśniczego dla  jednostki 

OSP w Długopolu Górnym 

4/ Uchwalenia Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Międzylesie 

 

5/ Uchwalenia zmiany miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla  terenów 

w obrębie Długopole Górne gmina Międzylesie 

 

6/ zmian w budżecie gminy na rok 2018 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl 

> BIP > Rada Miejska 

 

WYMIANA KOTŁÓW 

GRZEWCZYCH W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 
 

Gmina Międzylesie wspólnie z 

gminami z terenu ziemi kłodzkiej 

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


przystąpiła do przygotowania wspólnego  

wniosku o dotację ze środków Unii 

Europejskiej na wymianę kotłów 

opalanych paliwem stałym ( np. koks, 

węgiel, ekogorszek) na bardziej 

przyjazne  środowisku źródła ciepła.  

 

 
 

Projekt nosi tytuł: „Ziemia 

kłodzka – czyste powietrze”. W ramach 

projektu możliwe będzie dofinansowania 

modernizacji  systemów grzewczych (np. 

wymiana kotła, instalacji grzewczej)  w 

budynkach jednorodzinnych oraz 

lokalach mieszkalnych w budynkach 

wielorodzinnych. 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW                         

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO                                                

MiG Międzylesie 
28 sierpnia 2018 r. na XLV Sesji Rady 

Miejskiej w Międzylesiu podjęta została 

uchwała nr XLV/241/2018 w sprawie 

uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie. Procedura opracowania 

ww. dokumentu planistycznego została 

wszczęta w roku 2015 po podjęciu przez Radę 

Miejską w Międzylesiu uchwały nr IX/35/2015 

z dnia 30 czerwca 2015 r. Po wyborze 

wykonawcy przystąpiono do sporządzania 

zmiany „Studium”, czego przykładem było 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie z dnia 2 września 2015 r., w 

którym informował o prowadzonych pracach 

oraz określił termin składania przez 

mieszkańców wniosków w terminie do 6 

października 2018 r. Zawiadomieniem dot. 

przedstawienia do publicznej wiadomości 

koncepcji „Studium” postanowiono wyznaczyć 

dodatkowy termin składania wniosków do 15 

lipca 2016 r.  

Łączna liczba wniosków złożonych w 

trakcie opracowywania dokumentu wynosił ok 

300. Po ich uwzględnieniu, projekt studium 

został skierowany do uzgodnienia z Wojewodą 

Dolnośląskim, Zarządem Województwa 

Dolnośląskiego oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz 

skierowany do opiniowania z 28 innymi 

instytucjami, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska pozytywnie uzgodnił i opiniował 

projekt pismem z dnia 14 września 2017 r., 

Zarząd Województwa oraz Dyrekcja Okręgowa 

Urzędu Górniczego uzgodniły i zaopiniowały 

projekt pismami z dnia 03 marca 2017 r, 

natomiast Wojewódzki Konserwator Zabytków 

zaopiniował projekt pismem z dnia 05 stycznia 

2017 r.  

Po uzyskaniu wszystkich opinii i 

uzgodnień Burmistrz Miasta i Gminy 

obwieszczeniem z dnia 27 września 2017 r. 

poinformował o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu studium, z terminem składania 

uwag do dnia 17 listopada 2017 r. oraz dyskusją 

publiczna zaplanowaną na dzień 12 

października 2017 r., w której uczestniczyło 

trzynaście osób. W drugiej dyskusji publicznej 

zaplanowanej na 16 listopada 2017 r. 

uczestniczyło 8 osób.  

Do 17 listopada 2017 r. wpłynęło 

łącznie 41 uwag. Po ich uwzględnianiu, 

ponownie przekazano projekt studium do 

opiniowania i uzgadniania. Po uzyskaniu w 

dniu 26 kwietnia 2018 r. wszystkich uzgodnień 

i opinii Burmistrz obwieszczeniem 

poinformował o ponownym wyłożeniu projektu 

studium z datą składania uwag na dzień 28 



czerwca 2018 r. oraz dyskusją publiczną na 

dzień 21 maja 2018 r., w której uczestniczyło 6 

osób. W trakcie drugiego wyłożenia wpłynęło 6 

uwag, które nie zostały uwzględnione związku 

z brakiem potrzeb powtarzania procedury 

planistycznej. 

Opracowane „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Międzylesie” jest 

podstawowym dokumentem kreującym 

politykę przestrzenną gminy, dla osób 

zainteresowanych, opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

poszczególnych nieruchomości. 

 

 

ZAKUP SKUTERA ŚNIEŻNEGO                                                                                 

W RAMACH PROJEKTU                                                                                  

"AKTYWNE NARCIARSTWO 

BIEGOWE POGRANICZA                    

POLSKO – CZESKIEGO” 

 
 

 
17 sierpnia 2018 r. gmina Międzylesie 

wzbogaciła się w nowy sprzęt – 

wielozadaniowy skuter śnieżny japońskiej 

firmy Yamaha o wartości 62.000,00 zł. Zakup 

dokonany został w ramach projektu pn.: 

,,Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza 

polsko – czeskiego”, który jest 

współfinansowany z programu Interreg V-A 

Republika czeska – Rzeczpospolita Polska w 

ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 

Glacensis, który dofinansowuje 85% kosztów 

zakupu. 

Skuter będzie służył do zimowego 

utrzymywania tras narciarstwa biegowego, 

które znajdują się w naszej okolicy, w tym 

nowo powstałej, w ramach wspomnianego 

wyżej projektu,  z Jodłowa przez Potoczek w 

kierunku granicy państwa, gdzie będzie łączyła 

się z trasą biegową po stronie czeskiej. 

Mamy nadzieję, że nowy sprzęt będzie 

nam służył przez długie lata. 

 

 

ZAKUP ZNACZNIKA DO 

ŚLADÓW POD NARTY 

BIEGOWE 

W RAMACH PROJEKTU 

,,AKTYWNE NARCIARSTWO 

BIEGOWE               

POGRANICZA POLSKO – 

CZESKIEGO” 

 
 

6 września 2018 r. zostało 

rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na 

zakup znacznika (wyciskacza) do 

wyznaczania śladów pod narty biegowe 

na trasach narciarstwa biegowego, w 

ramach projektu: ,,Aktywne narciarstwo 

biegowe pogranicza polsko – czeskiego” , 

który jest w 85% dotowany w programie 

dofinansowania mikroprojektów 

Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

2014 – 2020. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma AUTO-TECH Krzysztof 

Lewandowski z Lublina w kwocie 2.829 

zł. Odbiór sprzętu nastąpi do 21 września 

bieżącego roku. 



 

ZAPLANOWANE INWESTYCJE 

W GMINIE 
Umowa na realizację projektu Otwartych 

Stref Aktywności w Międzylesiu i 

Domaszkowie OSA EDYCJA 2018  

 

 28 sierpnia 2018 r. zawarto umowę 

pomiędzy gminą Międzylesie a 

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo 

Usługowym „MEVIUS” Mateusz Cichowski na 

realizację projektu „Rozwój małej architektury  

sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym Otwarte Strefy 

Aktywności 2018 w Międzylesiu i 

Domaszkowie” dofinansowanego przez 

Ministra Sportu i Turystyki ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

ustalono na 15 października 2018 r. a łączny 

koszt wyniesie 284.584,04 zł brutto. 

 

Umowa z Drogmostem 

 

06 września 2018 r. w Urzędzie Miasta 

i Gminy Międzylesie zawarto umowę pomiędzy 

gminą Międzylesie a Przedsiębiorstwem Robót 

Drogowo-Mostowych „Drogmost” Sp.z o.o. na 

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości 

Pisary na działkach nr 5, 52/5 w km 0+000 – 

0+310” uszkodzonej przez intensywne opady 

deszczu w lipcu 2015 r.  

Termin zakończenia robót 

przewidziany jest na 30 listopada 2018 r. a ich 

koszt wyniesie 268.744,24 zł brutto. 

 

Umowa na wykonanie dokumentacji budowy 

kanalizacji i wodociągu w ulicy Chrobrego w 

Międzylesiu 

 

07 września 2018 r. zawarto umowę 

między gminą Międzylesie a firmą EKO 

AUDYT Sp. z o.o. na wykonanie 

„Dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w 

ulicy Chrobrego w Międzylesiu”. 

Termin realizacji zadania wyznaczono 

na 14 grudzień 2018 r a jego koszt wyniesie 

24.636,90 zł brutto. 

 

Informacja o wyborze wykonawcy na 

opracowanie dokumentacji budowy 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu  od ulicy 

Tysiąclecia P.P do ulicy Osiedle w 

Międzylesiu 

 

 10 września 2018 r. wyłoniono 

wykonawcę na zadanie „Dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji 

sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P. 

do ulicy Osiedle w Międzylesiu”. 

Dokumentację opracuje Biuro Projektowo-

Usługowe Instalacji i Sieci Sanitarnych inż. 

Edward D. Krawczyk. 

 Termin realizacji zadania wyznaczono 

na 14 grudnia 2018 r a jego koszt wyniesie 

19.450,00 zł brutto.   

 

 WYDARZENIA W GMINIE 

11. września przy ul. B. Chrobrego w nowo 

wybudowanej hali spotkał się Burmistrz Miasta 

i Gminy Międzylesie z właścicielem obiektu. 

Nowy właściciel planuje w najbliższym czasie 

uruchomić tam produkcję dachówek, jednakże 

wcześniej musi uzyskać odpowiednie 

pozwolenia środowiskowe, jak również musi 

uregulować sytuację formalno- prawną zakładu. 

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

W dniu 15. września w Urzędzie Miasta odbyło 

się spotkanie Burmistrza z przedstawicielem 

Banku Światowego oraz z wykonawcą 

dotyczące dalszych losów inwestycji budowy 



zapory w Boboszowie. Ustalono, że powinno 

dojść do ogłoszenia drugiego przetargu, w 

ramach którego uwzględnione zostaną interesy 

mieszkańców na miejscu planowanej zapory 

oraz zorganizowany będzie objazd Międzylesia 

dla transportu materiałów potrzebnych przy  

budowie zbiornika. 

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

08 września na działkach ogrodowych „Tęcza” 

odbył się piknik działkowców, gdzie licznie 

zebrani działkowcy przy muzyce i tańczącej 

Akademii Ruchu świętowali i podsumowywali 

rok pracy na ogródkach działkowych. 

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

 

W dniu 22. sierpnia w Świdnicy Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego przekazał 

promesy na działania lokalne. Burmistrz 

Międzylesia odebrał promesę na wyposażenie 

Domu Kultury. 

 

INFORMACJA DLA 

ROLNIKÓW 

Informujemy, że od dnia 23 sierpnia 2018 roku 

uległy zmianie przepisy dotyczące szacowania 

szkód w uprawach i płodach rolnych przez 

zwierzynę leśną (na post. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1507). Najistotniejsze zmiany to: 

1. Wnioski o szacowanie szkód poszkodowani 

mają składać do dzierżawców lub zarządców 

obwodów łowieckich (kół łowieckich). 

2. Wnioski powinny być zgłaszane w terminie 

umożliwiającym oszacowanie szkody. 

3. Termin oględzin i szacowania ostatecznego 

ustalany jest przez koło łowieckie i o tym 

fakcie ma ono obowiązek powiadomić 

poszkodowanego, jak również wojewódzki 

ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze 

względu na miejsce wystąpienia szkody, w 

ciągu trzech dni od daty otrzymania 

wniosku o szacowanie szkody. 

4. Szacowanie ostateczne przeprowadzone 

powinno być najpóźniej w dniu zbioru 

uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym 

terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej 

właściciel lub posiadacz ma obowiązek 

zawiadomić, w formie pisemnej, koło 

łowieckie nie później niż na 7 dni przed 

planowanymi czynnościami zbioru. 

5. Niestawiennictwo właściciela lub 

posiadacza gruntów lub przedstawiciela 

wojewódzkiego ośrodka doradztwa 

rolniczego nie wstrzymuje czynności 

związanych z dokonaniem oględzin lub 

szacowania ostatecznego. 

6. Koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów 

udziału w szacowaniu przedstawiciela 

ośrodka doradztwa rolniczego. 

7. Do czasu wydania nowego rozporządzenia 

w tej kwestii, zastosowanie znajduje 

dotychczasowy druk szacowania szkód, 

który należy zaadoptować do nowych 

uwarunkowań.    

 

WYNIKI KONKURSU „PIĘKNA 

WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2018” 

 

9 sierpnia 2018 r. zostały ogłoszone 

wyniki jubileuszowego konkursu „Piękna Wieś 

Dolnośląska 2018”. Konkurs zorganizowany 

przez Urząd Marszałkowski już po raz 

dziesiąty, to jeden z elementów wsparcia jakie 

samorząd województwa przygotował dla 

sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi 

Dolnośląskiej. 

 Konkurs, podobnie jak w roku 

poprzednim, zorganizowany został w czterech 

kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, 

„Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze 

przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy 

start w odnowie wsi”. 

Do tegorocznej edycji, zgłoszono 

ogółem 20 wsi z 13 gmin. W ramach konkursu 

jak wcześniej już informowaliśmy z terenu 

Gminy Międzylesie w kategorii 

„Najpiękniejsza wieś” został zgłoszony 

Domaszków pn. Domaszków wieś z klimatem, 

zaś w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie 

Odnowy Wsi” zgłoszono Akademię Ruchu 

Goworów pn. Taniec to pasja, miłość i sposób 

na życie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w 



Roztokach pn. Zapał, determinacja i dążenie do 

celu. 

Komisja konkursowa odwiedziła 

wszystkie zgłoszone wsie i projekty i na tej 

podstawie dokonali ich oceny.  

 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu 

zostali: 

 

Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”: 

Uciechów, gm. Dzierżoniów - I miejsce 

Uraz, gm. Oborniki Śląskie - II miejsce 

Uskorz Wielki, gm. Wołów - III miejsce 

Domaszków, gm. Międzylesie - 

wyróżnienie 

Kotliska, gm. Lwówek Śląski - wyróżnienie 

Kamienica, gm. Stronie Śląskie - Nagroda 

specjalna 

 

Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie 

odnowy wsi” 

„Nasze wspólne miejsce odpoczynku Opawska 

Przystań” - Opawa, gm. Lubawka - I miejsce 

„Taniec to pasja, miłość i sposób na życie 

– Akademia Ruchu Goworów” - 

Goworów, gm. Międzylesie - II miejsce 

„Strefa gier w kasztanowej wsi” - Kłobuczyn, 

gm. Gaworzyce - III miejsce 

„Odnowa kapliczki w Strachocinie” - 

Strachocin, gm. Stronie Śląskie - wyróżnienie 

„Zapał, determinacja i dążenie do celu – 

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach" 

- Roztoki, gm. Międzylesie – wyróżnienie 

 

Praca i działania podejmowane przez 

mieszkańców naszej gminy zostały docenione i 

każdy projekt został zauważony.  Wszystkie 

zgłoszone inicjatywy osiągnęły sukces. 

Serdeczne gratulacje dla każdego, kto 

przyczynił się do tego zwycięstwa. Uroczyste 

wręczenie nagród wszystkim laureatom 

odbędzie się 6 października 2018 r. w 

Uciechowie. 

  

PROGRAM MIESZKANIE PLUS 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje, że w dniu 05 kwietnia 2018 r. zostało 

przesłane do Krajowego Zasobu 

Nieruchomości zgłoszenie (ankieta) 

potwierdzająca zainteresowanie gminy 

Międzylesie programem „Mieszkanie Plus”. W 

dniu 11 września  br. odbyło się spotkanie z 

przedstawicielem Banku Gospodarstwa 

Krajowego Nieruchomości S.A., 

współpracującym z Krajowym Zasobem 

Nieruchomości, który przedstawił zasady 

przedmiotowego programu. Aby gmina mogła 

przystąpić do programu niezbędne jest 

przeprowadzenie  analizy w zakresie  

zapotrzebowania mieszkańców na wynajem 

mieszkań na zasadach jakie zostały określone w 

programie. Dlatego też informujemy Państwa, 

że w najbliższym czasie na stronie urzędu 

www.miedzylesie.pl będzie opublikowane 

ogłoszenie wraz z ankietami do pobrania, celem 

wykonania potrzebnej analizy.     

DOŻYNKI GMINNE 2018 

 

http://www.miedzylesie.pl/


Dożynki są świętem wszystkich ludzi 

pracujących na rzecz wsi, pozwalają wyrazić 

wdzięczność dla rolników za ciężką pracę i 

zebrane plony. W gminie Międzylesie 

uroczystości odbyły się 26 sierpnia 2018 r. w 

Międzylesiu. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od 

korowodu, który w tym roku przeszedł ulicami 

miasta na pole biwakowe. Korowód 

dożynkowy składał się z 18 delegacji (w tym 

Ogrody Działkowe z zaprzyjaźnionych Kralik), 

z wieńcami dożynkowymi, tradycyjnie już 

został prowadzony przez orkiestrę OSP 

Międzylesie, a także starostów dożynek 

Grzegorza Miluka i Wiesławę Pokrątkę. 

 

 Następnie odbyła się msza polowa 

koncelebrowana przez  J.E. Ks. Bpa Adama 

Bałabucha, biskupa pomocniczego, oraz księży 

z Dekanatu Międzylesie przy współudziale 

Zespołu OSET z Goworowa. 

 

 

 

Tradycyjne, starostowie dożynek 

przekazali burmistrzowi chleb. Przyniesionym 

przez delegacje chlebem dożynkowym, 

burmistrz wraz z sołtysami obdzielili 

wszystkich zgromadzonych na dorocznym 

święcie. A sołtys Międzylesia pani Małgorzata 

Bojanowska przekazała sierp organizatorom 

przyszłorocznych dożynek, sołectwu 

Nagodzice, gdzie w imieniu pani sołtys sierp 

odebrał pan Jakub Buć. 

 

 

Jak na taką uroczystość przystało, nie 

zabrakło naszych zespołów: Długopolanie, 

Boboszowianie, Międzylesianie, Róża, Oset, 

Trzy Świerki. Występ artystyczny, który cieszył 

się dużym zainteresowaniem wykonały 

dziewczyny z zespołu Plus – Minus z 

Międzylesia oraz Akademii Ruchu z 

Goworowa. 

 

 

 

Podczas dożynek zostały 

przedstawione również działanie klubu 

sportowego MLKS Międzylesie. Przestawiła 

się sekcja tenisa stołowego, sportów siłowych 

oraz piłki nożnej. Panowie z sekcji sportów 

siłowych zaprezentowali swoje umiejętności, w 

podnoszeniu sztangi leżąc. 

 

Rozstrzygnięte zostały konkursy : 

 

Konkurs gminny pn. „Jaki mój dom-taka moja 

gmina”, rozgrywany jest w trzech kategoriach. 



W roku bieżącym w konkursie uczestniczyło 

35 posesji. A oto zwycięzcy: 

 

Kat. „Najpiękniejsza posesja” 

 

Wyróżnienie: Bogusław Płatek - Pisary, 

Mariusz Zemrzycki – Długopole Górne, 

Krzysztof Smoleń – Roztoki 

 

III miejsce – Katarzyna Janowska – Długopole 

Górne, 

 

II miejsce - Henryka Wasilewska – Długopole 

Górne, 

 

I miejsce - Violetta Przybylska – Goworów, 

 

 Kat. „Miasto i Gmina Międzylesie” 

 

Wyróżnienie: Izabela Marcinek – Cebula 

 

I miejsce – Paulina Pietras 

 

 Kat. „Certyfikowana Miejscowość Aktywna” 

– sołectwo Goworów 

 

 

Konkurs pn. „Wzorcowa segregacja śmieci”, w 

którym udział wzięły wszystkie sołectwa z 

gminy Międzylesie. Nie jest to łatwe zadanie 

dla społeczności wiejskich, bo każdy ma swoją 

filozofię na gromadzenie odpadów w tzw. 

„gniazdach”. Jednakże, wśród naszych wsi, 

wyłoniono te najlepsze, dla których segregacja 

odpadów to normalność w życiu codziennym. 

 

 

 

Nagrodzeni to: 

 

Wyróżnienie: Smreczyna i Michałowice 

 

III miejsce - Różanka 

 

II miejsce - Goworów 

 

I miejsce – Szklarnia (tak jak w 2017 roku) 

 

Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy” 

 

W gminie Międzylesie tradycją stało się, że 

wszystkie sołectwa, które przygotowały wieńce 

dożynkowe wybierają ten najpiękniejszy. W 

tym roku bezapelacyjnie wygrał wieniec z 

Goworowa, który 2 września pojedzie do 

Ścinawki Średniej, reprezentować gminę 



Międzylesie na Dożynkach Powiatowych, II 

miejsce – Boboszów, III miejsce – Międzylesie. 

 

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom 

konkursów GRATULUJEMY!!! 

Serdecznie podziękowania dla Pani sołtys oraz 

rady sołeckiej wsi Międzylesia, a także dla 

WSZYSTKICH, którzy bezinteresownie 

zaangażowali się w przygotowanie tych jakże 

pięknych i udanych dożynek. 

RELACJA Z DOŻYNEK 

POWIATOWO - GMINNYCH                                             

W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ 

 
 

W niedzielę 2 września 2018 r. 

odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne, 

których gospodarzem była Ścinawka 

Średnia. Święto plonów rozpoczęło się 

tradycyjnie mszą św., koncelebrowaną 

przez J.E. Ks. Bpa Adama Bałabucha, a po 

mszy nastąpił obrzęd chleba, ośpiewanie 

wieńców i występy artystyczne. W 

programie rozstrzygnięto także konkursy 

m.in. wieńców oraz na najlepszą pajdę 

chleba ze smalcem.  

 
Gminę Międzylesie reprezentował 

wieniec z Goworowa który w Dożynkach 

Gminnych zajął 1 miejsce. Dziewczyny z 

Akademii Ruchu Goworów obtańcowując 

wieniec ze swoje miejscowości, przyciągnęły 

pod scenę tłumy ludzi. Podczas trwania 

programu artystycznego jury oceniało wieńce 

dożynkowe, a wybór był naprawdę trudny, bo 

wszystkie były pięknie wykonane.  

 

 

 

Najpiękniejszym okazał się wieniec z 

gminy Radków, a nasz wieniec otrzymał 

wyróżnienie, z czego jesteśmy bardzo 

zadowoleni. Gratulacje dla Goworowa. 

 

RADA SOŁECKA 

MIĘDZYLESIE... 

 

...bardzo DZIĘKUJĘ wszystkim, 

którzy przyczynili się do 



PRZYGOTOWANIA – 

GMINNYCH – DOŻYNEK w 

MIĘDZYLESIU: 

NADLEŚNICTWU 

MIĘDZYLESIE, ROLNIKOM – 

SPONSOROM – SZKOLE – 

PRZEDSZKOLU – ZESPOŁOM 

TANECZNYM – SPORTOWCOM – 

ZESPOŁOM ŚPIEWACZYM – 

MGOK z MIĘDZYLESIA i 

DOMASZKOWA wszystkim, którzy 

DEKOROWALI  MIASTO – 

pracownikom UMiG Międzylesie, 

oraz księżom za tak liczny udział, 

wraz z BISKUPEM ADAMEM 

BAŁABUCHEM koncelebrującym 

MSZĘ – ŚW. 

 

DOŻYNKI DIECEZJALNE 

 

 

 

Dożynki Diecezjalne w Wambierzycach, które 

odbyły się 9 września 2018 r. reprezentowało z 

naszej gminy – Sołectwo Międzylesie Pani: 

Zofia WOROSZ, Barbara FARON, Aniela 

HRYC, Małgorzata BOJANOWSKA i 

Magdalena CYMBORSKA. 

 

 
 

WRACAJĄ ROZGRYWKI 

 

Po przerwie   wakacyjnej  rozpoczął się 

kolejny już sezon tenisa stołowego. Otwarcie 

było silne, bo nasi zawodnicy uczestniczyli  8 

września w turnieju Wojewódzkim  WTK 

Młodzików w Brzegu Dolnym.  

Bardzo dobry występ zanotowała  

Milena  Furtak  zajmując 14 miejsce  na 35 

zawodniczek. Kolejne miejsca zajęli : Kornelia 

Kowal  25.,  Martyna Filińska 29., a  Bartosz 

Bzowy 38 miejsce. 

 

WIEŚCI Z OBIEKTÓW 

SPORTOWYCH 

 
 

Sezon kąpielowy na basenie w 

Międzylesiu rozpoczęliśmy 29 maja, a 

zakończyliśmy  

16 września 2018 r. Wyjątkowo upalne i 

słoneczne lato sprzyjało wypoczynkowi nad 

wodą. Przez cały sezon z naszych usług 

skorzystało 27.059 Klientów – mieszkańców 

oraz turystów z kraju i zagranicy. Przyjęliśmy 

także 40 grup zorganizowanych. Wszystkim 

Klientom dziękujemy za skorzystanie z naszych 



usług, i za każde dobre słowo, na które 

zapracowała cała załoga basenu. Już teraz 

serdecznie zapraszamy w sezonie 2019. 

Prosimy pamiętać o tym, że Państwa 

bezpieczeństwo oraz zadowolenie z jakości 

świadczonych przez nas usług są i zawsze będą 

dla nas najważniejsze.  

 

 

W czerwcu na basenie zorganizowany 

był kurs Ratownictwa Wodnego oraz 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a młodzi 

ratownicy, pod czujnym okiem 

doświadczonych ratowników, dbali o 

bezpieczeństwo Klientów w ramach stażu. 

Basen był również miejscem nagrywania 

materiału filmowego do teledysku grupy 

discopolowej z Gliwic. 

 

W sierpniu Stadion im. A. Skowrona 

gościł Czarodziejki i Czarodziejów z Letniej 

Szkoły Magii Harrego Pottera otwartej na 

międzyleskim zamku, którzy z wielką pasją 

trenowali a na zakończenie Szkoły rozegrali 

Turniej Quidditch’a – gry wymyślonej przez 

autorkę cyklu powieści o Harrym Potterze J.K. 

Rowling. W sierpniu odbył się także turniej 

piłkarski pod nazwą “Spotkanie Pokoleń” oraz 

rozegrano pierwsze mecze ligowe piłki nożnej, 

które trwać będą do listopada br. We wrześniu 

pełną parą ruszyły treningi piłkarskie 

zawodników UKS “Orle” oraz MLKS 

“Sudety”.  

 

W SPORTOWYM RYTMIE 

 

W wakacyjny czas można było 

uczestniczyć w imprezach rekreacyjnych 

organizowanych przez Klub Sportowy 

“Sudety” nie tylko dla mieszkańców gminy, ale 

również dla osób, którym spodobały się formy 

aktywności ruchowej, które proponujemy.  

10 listopada 2012 roku wystartowaliśmy z 

imprezą marszowo-biegową “Moja 

Dwunastka”, która odbywa się na stadionie im. 

A. Skowrona w Międzylesiu, zazwyczaj w 

pierwszą sobotę miesiąca. W sierpniu 

obchodziliśmy SIEDEMDZIESIĄTKĘ, a 01 

września 2018 r. odbyła się już 71 impreza, w 

której, pomiędzy kroplami deszczu, biegało i 

maszerowało 10 osób. Wcześniej czas trwania 

aktywności wynosił 12 minut, ale we wrześniu 

po raz pierwszy była to “Dwunastka” z “+” – 

czyli 2 x 12 minut, z czego wszyscy uczestnicy 

byli bardzo zadowoleni.  

W naszych spotkaniach marszowo-biegowych 

udział wzięło przynajmniej raz 205 osób, na 

listach startowych zapisano 1.039 uczestników, 

a wspólnie pokonaliśmy 1.272 kilometry (np. 

trasę Międzylesie - Kopenhaga). 

27 kwietnia 2013 roku wyruszyliśmy na 

pierwszy etap imprezy rowerowej typu Up Hill 

czyli pod górę. Już szósty sezon spotykamy się 

na starcie w różnych miejscach gminy 

Międzylesie i “mkniemy” pod górę w 

minutowych odstępach, odkrywając mniej lub 

bardziej znane miejsca, a czasem zupełnie 

nieznane. Zdarza się, że mkniemy czasami 

trochę w dół lub po tzw. płaskim, zwłaszcza 

dojeżdżając samodzielnie na miejsce startu i 

wracając do domu – niekoniecznie najkrótszą 

trasą. Każdy sezon składa się z 7 etapów 

organizowanych od kwietnia do października. 

Ostatni etap jest podsumowaniem sezonu i 

obfituje w niespodzianki.  



Trasę IV etapu Długopole Górne – 

przełęcz nad Różanką (Wapiennik) dnia 21 

lipca 2018 r. pokonało 14 uczestników. 

Natomiast 18 sierpnia 2018 r. 11 uczestników 

wyruszyło na V etap z Domaszkowa do 

Jaworka. Po raz pierwszy startowaliśmy ze 

startu wspólnego, co sprawiło wszystkim 

niebywałą radość - ciekawa odmiana i szansa na 

bezpośrednią rywalizację już od startu. Jak 

mówili uczestnicy - trzeba to jeszcze kiedyś 

powtórzyć. Oba etapy zdominował Dominik 

Smoleń – po prostu najmniej czasu zajął mu 

podjazd. 

Do tej pory odbyło się 40 etapów (41 

etap – 15 września 2018 r. na trasie Międzylesie 

– Lesica), w których przynajmniej raz udział 

wzięło 85 osób. Na listach startowych zapisano 

589 uczestników, a łącznie w pionie, biorąc 

udział we wszystkich etapach, można było 

pokonać 9.660 metrów, czyli wspiąć się na 

swój własny Mount Everest i to z dużym “+”. 

Obie imprezy mają charakter typowo 

rekreacyjny, choć nie pozbawiony elementu 

rywalizacji. Zasada jest bajecznie prosta – 

rywalizuję głównie z samym sobą, a jeśli przy 

okazji pokonam większy dystans lub szybciej 

podjadę będzie to niewątpliwie źródłem 

satysfakcji. Każdego, kto zapragnie 

wypoczywać aktywnie z nami, serdecznie 

zapraszamy po nagrodę (jednakową dla 

wszystkich, odbieraną za każdym razem) – 

poprawę samopoczucia fizycznego i 

psychicznego, czyli po ZDROWIE. 

Już dziś zapraszamy na: 

72 “Moją Dwunastkę” dnia 06 października 

2018 r. – zapisy na basenie w Międzylesiu od 

9.30. Start godz. 10.00 

42 “Koronę Międzylesia” dnia 13 października 

2018 r. (VII etap sezonu 2018) z metą w 

Jodłowie. 

Więcej informacji o wszystkim, co już się 

wydarzyło oraz o tym, co będzie znajdziecie 

Państwo na profilach FB Moja Dwunastka 

oraz Korona Międzylesia. 

INFORMACJE Z MLKS 

SUDETY Z MIĘDZYLESIA 
 

Co słychać w MLKS SUDETY Międzylesie? 

Informuje prezes Pan Jerzy Błażejewski 

MLKS "Sudety" Międzylesie od 1946 roku 

związany jest z Międzylesiem i Gminą 

Międzylesie. W Klubie działają 4 sekcje 

sportowe, w których ćwiczy - uprawia sport 

amatorsko - 160 osób w wieku od 8 do 70 lat. 

Sekcje to: 

 

    Piłka Nożna z drużynami Seniorów i 

Trampkarzy 

    Tenisa Stołowego 

    Sportów Siłowych  

    Rehabilitacji Ruchowej - Łącznie ćwiczy nas 

130 osób. 

 

Nasze dochody roczne to: 

 dotacja z budżetu gminy na działalność 

sportową sekcji a, b i c – 56 694,00 zł 

    dotacja z budżetu gminy na półkolonie 

organizowane wspólnie z MGOK Międzylesie 

– 5000,00 zł 

    darowizny od sponsorów – 6000,00 zł 

    darowizny i składki członkowskie członków 

klubu 5000,00 zł 

 

Razem średnio rocznie dysponujemy kwotą 

około 72 694,00 zł. 

 

Drużyny MLKS "Sudety" Międzylesie 

uczestniczą w rozgrywkach ligowych OZPN- 

piłkarze i OZTS - tenisiści stołowi. Członkowie 

sekcji sportów siłowych biorą natomiast udział 

w zawodach i imprezach organizowanych na 

terenie kraju a nawet w Europie  w małej 



odległości od Międzylesia). MLKS "Sudety" 

Międzylesie jest organizatorem lub 

współorganizatorem imprez sportowych na 

terenie Międzylesia takich jak: 

 

    Turniej Piłkarski o Puchar Krzysztofa 

    Turniej Piłkarski o Puchar KS. Dziekana 

    Turniej Piłkarski "6" 

    Turniej Piłkarski Trampkarzy - Majowy 

    Turniej Piłkarski "Spotkanie Pokoleń" 

    Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Burmistrza Międzylesia 

    Turniej tenisa stołowego "Mikołajkowy" 

    Impreza Kolarska w ramach dni Międzylesia 

"IX Czasówka Autostradą Sudecką" 

    Imprezy Marszowo-Biegowe "Moja 

Dwunastka" impreza organizowana cyklicznie 

co miesiąc na stadionie im. A. Skowrona 

    Impreza Rowerowa "Korona Międzylesia" 

organizowana w miesiącach IV - X na drogach 

Gminy Międzylesie z udziałem zawodników z 

Międzylesia, Długopola, Bystrzycy Kłodzkiej, 

Kłodzka, Opola, Wrocławia. 

 

Organizatorem i koordynatorem w/w imprez 

jest koleżanka Katarzyna Grzybowska - Kania - 

kier. Sekcji Rekreacyjno-Ruchowej MLKS 

"Sudety" Międzylesie. 

 

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 

"Sudety" Międzylesie bierze udział w ligowych 

rozgrywkach stąd w Międzylesiu w roku gramy 

16 meczów A kl., 8 meczów trampkarzy, 8 

meczów tenisa stołowego. 

 

Treningi: piłka nożna 2 razy w tygodniu, tenis 

stołowy 3 razy w tygodniu, sporty siłowe 

trenują praktycznie kilka razy w tygodniu. 

 

Drużyna Sportów Siłowych biorąca udział w 

zawodach: Kamila Wyderska, Krzysztof 

Halczyk, Grzegorz Kantor, Piotr Jurkiewicz, 

Patryk Hajduk, Łukasz Gajdulewicz, Michał 

Zygmunt, Krzysztof Król, Marcin Szreiber, 

Grzegorz Łuków, Daniel Sobolewski i Andrzej 

Juraszek - wzorowy Kierownik Sekcji. W 

treningach Sekcji Sportów Siłowych 

uczestniczy 50 osób. 

 

Sekcja Piłki Nożnej drużyna seniorów to 25 

osób wśród których wyróżnia się Andrzej 

Kiefer najstarszy wśród nich. Treningi 

prowadzi Michał Duś - Kierownik Sekcji. 

Drużynę Trampkarzy trenuje kolega Andrzej 

Dudek; wyróżniający się trampkarze: Dominik 

Ruczaj, bramkarz Michał Dudek, Mikołaj 

Gałusza i Klaudia Wysocka. 

 

Sekcja Tenisa Stołowego to 30 trenujących 

osób pod kierunkiem Bogusława Zadorożnego 

- ponad 30 lat pracy dla klubu. W treningach 

pracuję również Arkadiusz Kwaśnik - trener i 

zawodnik. Drużynę Tenisa Stołowego MLKS 

"Sudety" tworzy 12 osób wszyscy uczniowie 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu, jedna zawodniczka pochodzi z 

Gorzanowa. Trzon drużyny to Oliwia Neter, 

Katarzyna Suława, Milena Furtak, Kornelia 

Kowal, Maja Afrykańska, Krzysztof Sobota. 

 

Bez wsparcia sponsorów nie mielibyśmy 

sukcesów. Sponsorzy Klubu to: 

 

    Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu - 

burmistrz Tomasz Korczak 

    Nadleśnictwo Międzylesie - nadleśniczy 

Dariusz Jesionowski 

    Sklep ABC w Międzylesiu Bożena i 

Grzegorz Kantor 



    Starostwo Powiatowe w Kłodzku - członek 

Zarządu Powiatu Piotr Marchewka 

    Przedsiębiorstwo "Dolina Gryki" Rodzina 

Państwa Kyś 

    Mariusz Afrykański i Ewa Siwek 

    Małżeństwo Sierechan 

    Parafia Rzymsko Katolicka " Bożego Ciała"- 

Ksiądz Dziekan Jan Tracz 

    Bank Spółdzielczy w Kłodzku oraz wielu 

anonimowych sponsorów 

 

Pokaz na dożynkach organizowały sekcje: 

Tenisa Stołowego Bogusław Zadorożny i 

Arkadiusz Kwaśnik oraz sekcja Sportów 

Siłowych Andrzej Juraszek i Krzysztof 

Halczyk, Mariusz Dublicki. 

 

Bardzo dziękuję wszystkim kolegom i 

koleżankom biorącym udział w pokazach. 

 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że 

wszyscy w Klubie pracujemy jako 

wolontariusze. Działamy z pasją dla sportu i 

społeczeństwa gminy Międzylesie. Szczególnie 

bardzo dziękujemy za zabezpieczenie 

medyczne imprez sportowych ratownikom 

medycznych Stanisławowi Szurze i 

Grzegorzowi Rycomblowi.    

 

Starty na zawodach Sekcji Sportów 

Siłowych w roku 2017 

 

Sylwestrowe Zawody w Wyciskaniu - 

Świebodzice - 29.12.2017 r. 

 

Mistrzostwa Świata WPA Siedlce 30.11-

03.12.2017 r. 

 

Puchar Europy WRP Federation - Złotoryja 

04.11.2017 r. 

 

Puchar Świdnickiego Dzika - Świdnica 

28.10.2017 r. 

 

Mistrzostwa Świata WUAP Praga - Czechy 17-

22.10.2017 

 

Mistrzostwa Euroregionu Nysa - Bogatynia 

07.10.2017 r. 

 

Praga Word Cup WPC 2017, Czechy - Praga 

29-30.09.2017 r. 

 

Mistrzostwa Świata GPC Czechy - Trutnov 16-

25.09.2017 r. 

 

Letnie Mistrzostwa Świebodzic 11.06.2017 r. 

 

XIV Otwarte Mistrzostwa Ząbkowic Śląskich - 

01.05.2017 r. 

 

Puchar Polski WRP Federation - Wałbrzych 

22.04.2017 r. 

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski GPC 

Zalesie 01-02.04.2017 r. 

 



 Najważniejsze starty w zawodach w 

sezonie wiosennym 2018 

 

 

Puchar Świata GPC V4 20-22-04.2018 GYOR 

- HUNGARY 

 

W zawodach wystartowało 12 zawodników z 

Polski z czego 8 zawodników z Sekcji Sportów 

Siłowych Sudety Międzylesie 

Kamila Wyderska złoto w kat. wag. 67,5 kg 

Junior Kobiet 

Piotr Jurkiewicz złoto w kat. wag. 82,5 kg. 

Masters-3 

Marcin Szreiber brąz w kat. wag. 82,5 kg. 

Senior 

Patryk Hajduk srebro w kat. wag. 100 kg. 

Junior 

Andrzej Juraszek srebro w kat. wag. 100 kg. 

Masters-1 

Łukasz Gajdulewicz srebro w kat. wag. 126 

kg. Junior 

Grzegorz Kantor złoto w kat. wag. +140 kg. 

Masters-2 

Krzysztof Halczyk brąz w kat. wag. 140 kg. 

Masters-1 

Mistrzostwa Europy WUAP Pabianice 12-

17.06.2018 

Piotr Jurkiewicz - brąz w kat 82,5 kg. Masters 

3 

 

Andrzej Juraszek - złoto w kat. 90 kg. Masters 

1 

Krzysztof Halczyk - złoto w kat. 140 kg. 

Masters 1 

Grzegorz Kantor - złoto w kat. +140 kg. 

Masters 2 

 

 

Zaproszenie  

na 

Dolnośląski Festiwal Nauki w 

Międzylesiu 

Dnia 5 października o 

godzinie 17:00 w Domu 

Kultury odbędzie się wykład z 

prezentacją pana prof. dr hab. 

Stanisław Staśko (geolog, 

Wydział Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska, 

UWr) pt.:  



„Dlaczego badamy obszary polarne ? 

Wrażenia z wypraw badawczych na 

Spitzbergen” 

 Serdecznie zapraszamy 

mieszkańców naszej gminy  

Organizatorzy Samorządowa Szkoła 

Podstawowa 

 

ZAWODY SPORTOWO-

POŻARNICZE DZIECIĘCYCH I 

MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN  

Z POWIATU KŁODZKIEGO 

 

 

 

W niedzielę 16 września 2018 r., na 

stadionie sportowym w Bystrzycy 

Kłodzkiej odbyły się  Zawody Sportowo-

Pożarnicze Dziecięcych i Młodzieżowych 

Drużyn z powiatu kłodzkiego. Były to 

pierwsze zawody zorganizowane wspólnie 

przez Komendę Powiatową PSP i Zarząd 

Powiatowy ZOSP, powiat kłodzki i gminę 

Bystrzyca Kłodzka.  

 

 

 

W imprezie wzięło udział 9 drużyn w wieku 

od 12-16 lat oraz 8 drużyn w wieku do 12 

lat. Komisje sędziowską stanowili 

funkcjonariusze z PSP. Mimo dużych 

przeszkód typu: krótki czas na 

przygotowanie drużyn, zwody zostały 

przeprowadzone w niesamowitej 

rywalizacji, wielkiego poświecenia dzieci i 

młodzieży. Podczas ferworu walki 

dochodziło nawet do kontuzji. Kilkaset 

dziewcząt i chłopców wykazało się 

umiejętnościami nabytymi pod opieką 

swoich opiekunów poświęcających im 

swoją wiedzę i czas. 

W klasyfikacji generalnej kolejność była 

następująca – do lat 12: 1. OSP 

Trzebieszowice – 107,15 pkt,  2. OSP 

Wolibórz – 131,19 pkt,  3. OSP Nowa Wieś 

Kłodzka – 132,50 pkt, 4. OSP Międzylesie 

– 154,44 pkt,  5. OSP Nowa Ruda – 167, 44 

pkt, 6. OSP Żelazno – 179,15 pkt, zaś 12 – 

16 lat: 1. OSP Trzebieszowice – 110,68 pkt, 

2. OSP Wolibórz – 122,00 pkt, 3. OSP Stary 

Gierałtów – 131,19 pkt, 4. OSP Nowa Wieś 

Kłodzka – 131,34 pkt, 5. OSP Międzylesie 

(dziewczęta) – 134,28 pkt, 6. OSP 

Międzylesie (chłopcy) – 134,97 pkt, 7. OSP 

Stronie Śląskie – 136,41 pkt. Zwycięzcom 

wręczono puchary, nagrody finansowe 

i dyplomy. OSP Trzebieszowice weszła 

w posiadanie pucharu przechodniego. 

 



ZAWODY NA 

NARTOROLKACH W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 

Dwa biegi na nartorolkach będące 

częścią cyklu Vexa Skiroll Tour odbyły się w 

trzeci weekend września w gminie Międzylesie. 

Kamyk Uphill i Leśny Uphill przyciągnęły do 

startu 75. zawodników. Podsumowujemy 

dwudniową imprezę i podajemy nazwiska 

najszybszych.  

Góry Bystrzyckie w okolicach 

Międzylesia na Dolnym Śląsku już po raz drugi 

były miejscem zmagań nartorolkowego cyklu 

Vexa Skiroll Tour. W tym roku, podobnie jak w 

poprzednim, dwudniowe zawody odbyły się w 

połowie września. 

Podczas ubiegłorocznej edycji było 

mokro. W tym roku jeszcze w piątek w 

Sudetach padał deszcz. Organizatorzy, 

pamiętając aurę z poprzedniego sezonu, 

wręczyli wszystkim uczestnikom w pakietach 

startowych parasole. Te skutecznie odstraszyły 

opady, gdyż w sobotę i niedzielę, gdy odbywały 

się zawody, na niebie przeważało słońce. 

W zawodach tradycyjnie rywalizowano 

w trzech konkurencjach - techniką klasyczną, 

dowolnie i na sprzęcie z pompowanymi kołami. 

Najwięcej zawodników wybierało rywalizację 

klasykiem. 

W sobotę 15 września zawodnicy 

zmierzyli się w krótkim, ale bardzo 

wymagającym biegu Kamyk Uphill. To jedyne 

w Polsce nartorolkowe transgraniczne zawody. 

Uczestnicy rozpoczynają bieg w Smreczynie 

koło Międzylesia, a kończą w Czechach na 

wzniesieniu Adam. Autorem przebiegu trasy 

jest burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. 

Długość podbiegu to 4,5 km. Duże 

przewyższenie - 300 m - pokonywane na tym 

odcinku czyni bieg wymagającym. Wielu 

zawodników po dotarciu do mety było 

naprawdę wyczerpanych. Ci, którzy biegli po 

raz pierwszy, przyznawali, że nie spodziewali 

się, iż krótki bieg może być tak katorżniczy. 

Wśród zawodników biegnących 

techniką klasyczną wygrały te same osoby, co 

przed rokiem. Najszybszy był Jakub 

Mroziński (Start Ski Rollspeed Team) z 

czasem 00:18:45, poprawiając o 45 sekund swój 

ubiegłoroczny wynik. Na drugim miejscu ze 

stratą 11 sekund linię mety przeciął Czech 

Martin Valigura (Rock Plast). Trzeci 

Grzegorz Legierski (team nabiegowkach.pl) 

na dotarcie na szczyt potrzebował ponad pół 

minuty więcej niż zwycięzca. 

 

W rywalizacji pań biegnących 

klasykiem zwyciężyła Emilia Romanowicz 

(Enervit Yoko XC Life Team) z czasem 

00:21:36 poprawiwszy ustanowiony przez 

siebie rekord trasy o 15 sekund. Drugie miejsce 

podium, jak przed rokiem, dla Katarzyny 

Witek (team nabiegowkach.pl / TN Biegówki 

Wesoła), która skróciła swój czas sprzed roku o 

dwie minuty. Trzeci wynik dnia - 00:23:34 

uzyskała Beata Nowok (team 

nabiegowkach.pl). 

 

Bieg dowolną techniką wygrał pewnie 

z czasem 00:20:21 Szymon Bujanowski 

(Biathlonista MKS Duszniki Zdrój). O 25 

http://tour.vexa.pl/
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sekund dłużej na trasie pozostawał drugi 

zawodnik dnia Tomasz Chudzikiewicz z 

Wojcieszowa. Trzeci z kolei linię mety ze stratą 

1:14 do zwycięzcy osiągnął Arkadiusz 

Ogorzałek (Nowa Ruda Biega). 

 

Najszybszą zawodniczką, jak przed 

rokiem, okazała się Anna Bezulska (Nowa 

Ruda Biega) wbiegając na metę z czasem 

00:26:02. Kolejne miejsca na podium dla 

zawodniczek teamu nabiegowkach.pl: Agaty 

Szlachetki - 00:27:57 i Joanny Kujawskiej - 

00:30:05. 

 

Rywalizujący w cyklu na sprzęcie z 

pompowanymi kołami musieli tym razem uznać 

wyższość Czecha Josefa Vejnara (Jove Rollski 

Team), który dobiegł do mety z czasem 

00:21:23. Ponad sześćdziesięcioletni zawodnik 

uzyskał czas, który w rywalizacji techniką 

dowolną pozwoliłby mu zająć trzecie miejsce. 

A przecież pompowane koła są wolniejsze od 

twardych startowych kół gumowych. Na 

drugim miejscu ze stratą 11 sekund metę 

osiągnął ubiegłoroczny zwycięzca Jan Łacek 

(team nabiegowkach.pl). Trzeci na szczycie 

pojawił się Sławomir Siedziński (Skiking.pl 

team) ze stratą 1:07 do zwycięzcy. 

 

Najszybszą kobietą na kołach z 

wentylami była w sobotę Patrycja Szwed 

(Decathlon.pl / TN Biegówki Wesoła) z czasem 

00:29:23. Druga do mety dotarła Beata Dziura 

z Wałbrzycha ze stratą ponad 9 minut do 

zwyciężczyni. 

 

 W niedzielę 16 września rywalizacja 

przeniosła się do Niemojowa na polsko-czeskiej 

granicy. Tu zawodnicy biegli już tylko po 

polskich terenach na trasie prowadzącej przez 

Lesicę w stronę Międzylesia. Ten bieg, na nowo 

położonym asfalcie, zorganizowano po raz 

pierwszy. W Leśnym Uphillu do pokonania 

było 7 km bardzo urozmaiconej trasy, która 

początkowo jest płaska, a w środku lekko 

pofałdowana. Na tym odcinku są nawet trzy 

zjazdy. Ostatnie 4 km to łagodny podbieg. Trasa 

wymagała od zawodników umiejętności 

technicznych do pokonywania każdej 

konfiguracji. 

Choć odległość od startu do mety jest 

znacznie dłuższa niż w sobotnich zawodach, 

zwycięzcy uzyskiwali bardzo podobne, a nawet 

lepsze czasy niż poprzedniego dnia na krótszym 

dystansie. Uczestnicy Leśnego Uphillu bardzo 

chwalili trasę za jej urozmaicenie. - Tak mi się 

przyjemnie biegło, że mógłbym jeszcze raz ją 

przebiec - słyszeliśmy pochlebne komentarze 
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na mecie. Z pewnością na dobrą ocenę wpływ 

miał także idealny asfalt wylany w 2018 roku. 

Szeroka i zamknięta dla ruchu pojazdów droga 

pozwalała na komfortową rywalizację. 

Wyścig techniką klasyczną pewnie 

wygrał Grzegorz Legierski (team 

nabiegowkach.pl) uzyskawszy czas 00:19:32. 

Drugie miejsce 9 sekund później zdobył 

Wojciech Smykowski (Centrum Treningowe 

Retro). Trzeci na mecie ze stratą 21 sekund do 

najszybszego pojawił się Białorusin Yury 

Antokhin (OSM-Skigo). 

 

Rywalizację kobiecą klasykiem 

zdominowała Katarzyna Witek (team 

nabiegowkach.pl / TN Biegówki Wesoła) z 

czasem 00:21:15. Kolejne miejsca na podium 

także dla zawodniczek teamu nabiegowkach.pl: 

Barbary Byrtus (00:24:13) i Beaty Nowok 

(00:24:16). 

 

W biegu dowolną techniką z czasem 

00:19:09 najszybszy okazał się Jakub 

Mroziński (Start Ski Rollspeed Team) - 

triumfator sobotniego biegu klasykiem. Drugi 

linię mety przeciął Szymon Bujanowski 

(Biathlonista MKS Duszniki Zdrój) ze stratą 14 

sekund. Tuż za nim z takim samym czasem na 

liście wyników na podium uplasował się 

Kazimierz Legierski (team nabiegowkach.pl). 

 

Wśród pań kolejne zwycięstwo na 

swoje konto przypisała Anna Bezulska (Nowa 

Ruda Biega), której pokonanie trasy zajęło 

00:23:40. Na drugim miejscu znów Agata 

Szlachetka (team nabiegowkach.pl). Trzeci 

czas dnia uzyskała Martyna Wiśniowska 

(team nabiegowkach.pl). 

 

Współzawodnictwo panów na 

pompowanych kołach w niedzielę było zacięte 

i widowiskowe. Josef Vejnar (Jove Rollski 

Team) i Jan Łacek (team nabiegowkach.pl) 

walczyli ze sobą do samej mety. Ostatecznie 

Czech o włos wyprzedził Polaka, obaj uzyskali 

też ten sam czas różniący się tylko w 

dziesiętnych sekundy 00:20:35. Podobnie jak w 

sobotę trzeci do mety dotarł Sławomir 

Siedziński (Skiking.pl team) ze stratą 43 

sekund do rywali. 
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W kategorii pań na pompowanych 

kołach podium identyczne jak dzień wcześniej. 

Zwyciężyła Patrycja Szwed (Decathlon.pl / 

TN Biegówki Wesoła) z czasem 00:23:37. 

Druga lokata dla Beaty Dziury z Wałbrzycha. 

 

Za nami dwie tury cyklu Vexa Skiroll 

Tour. Przed nami jeszcze jedna - ostatnia w tym 

sezonie. Rywalizacja przeniesie się do 

Małopolski. Zawodnicy spotkają się w sobotę 6 

października w Łabowej koło Nowego Sącza by 

wziąć udział w nowym biegu - Łabowa Uphill 

na dystansie 7,5 km z przewyższeniem 430 

metrów. Dzień później - 7 października - finał 

cyklu odbędzie się w trakcie Przehyba Uphill. 

Kultowy polski bieg nartorolkowy odbywa się 

na najtrudniejszej asfaltowej trasie w Polsce 

prowadzącej z Gabonia koło Starego Sącza na 

Przehybę. Trzeba będzie wspiąć się 580 metrów 

na długości 6,7 km. Zapisy przez internet do 

obu wyścigów trwają do 4 października. 

Później będzie też można zgłosić się w biurze 

przed zawodami. 

 

 

 

 

W imieniu burmistrza Międzylesia serdeczne 

podziękowania służbom mundurowym 

Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu,  

Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku,  

Straży Granicznej Oddział Nadodrzański 

Placówka w Kłodzku, staroście Mladkowa 

Teodorowi Smokowi, staroście Powiatu 

Kłodzkiego Maciejowi Awiżeniowi, 

Wydziałowi Komunikacji Transportu i Dróg 

Publicznych w Starostwie Powiatowym w 

Kłodzku Zarządowi Dróg Powiatowych w 

Kłodzku, ZGKIM w Międzylesiu, referatowi 

organizacyjnemu, referatowi  ITIG  Urzędu 

Miasta i Gminy  Międzylesie, oraz wszystkim 

którzy przyczynili się do zorganizowania 

zawodów na nartorolkach. 

   

http://tour.vexa.pl/
http://tour.vexa.pl/
http://tour.vexa.pl/biegi/labowa-uphill.html
http://tour.vexa.pl/biegi/przehyba-uphill.html
http://tour.vexa.pl/zapisy.html
http://nartorolki.pl/images/stories/articles/items/882/14.LU-PK-K.jpg


 

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 

pragniemy złożyć wszystkim 

nauczycielom i pracownikom 

oświaty najserdeczniejsze życzenia. 

 

Życzymy Państwu wielu sukcesów w 

realizacji zamierzeń, spełnienia 

obranych celów, odporności i 

optymizmu wobec wyzwań w sferze 

wychowania i edukacji młodego 

pokolenia. Życzymy, aby praca była 

nieustającą pasją, niech trud w nią 

włożony przynosi wspaniałe owoce, 

przysparza szacunku, a uczniów i 

wychowanków pociąga przykładem i 

zachęca do ciągłego rozwoju. 

Składamy słowa podziękowania za 

wysiłek i trud wkładany w 

wykonanie Waszej odpowiedzialnej 

pracy. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie 

      Tomasz Korczak 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Międzylesiu 

Jerzy Marcinek 

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

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

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 w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było PZU), 

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione, a także członków rodzin 

osób uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

*01.10.2018*15.10.2018*05.11.2018* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 


