ROZMOWA Z MACJEJEM AWIŻENIEM
STAROSTĄ POWIATU KŁODZKIEGO

Został pan ponownie wybrany na stanowisko starosty powiatu kłodzkiego. To na pewno
pozwoli kontynuować zadania, które zostały rozpoczęte...

Myślę, że dobry gospodarz to taki, który planuje nie tylko na rok, na pięć lat ale i
dwadzieścia lat naprzód. Nawet jeśli kontynuował będzie ktoś inny. Samo planowanie,
dokumentacja i pozwolenia na duże budowy może trwać parę lat, więc często zanim dopełni
się wszystkich formalności już nastaje kolejna kadencja. Kontynuacja władzy to oszczędność
czasu i pieniędzy – co sami wiecie w Międzylesiu najlepiej.
Co uważa pan za najtrudniejsze w pełnieniu obowiązków reprezentanta powiatu ?

Chyba jednak brak czasu na osobiste przypilnowanie wszystkich spraw. Ale nauczyłem
się polegać na swoich współpracownikach i nie żałuję.
Mało jest takich miejsc w Polsce, które – jak nasz powiat, mają praktycznie wszystko:
warunki do uprawiania turystyki i sportów zimowych, uzdrowiska, zabytkowe miasta,
atrakcje historyczne i przyrodnicze... W jakim stopniu wykorzystujemy te dobra ?
W zeszłym roku Główny Urząd Statystyczny uznał Powiat Kłodzki za
najatrakcyjniejszy turystycznie region na Dolnym Śląsku i znaleźliśmy się w pierwszej 4 w
Polsce. Wyprzedziliśmy Jelenią Górę i Wrocław! Ale od atrakcyjności do bogactwa jest
jeszcze parę kroków, które musimy zrobić. Zwiększyć się musi ilość miejsc noclegowychturystycznych oraz atrakcyjność dla obcokrajowców oraz rozpoznawalność miejsca.
Współpraca samorządów i przedsiębiorców jest gwarantem rozwoju regionu.
W kontekście poprzedniego pytania. Co wg pana jest najmocniejszą, a co najsłabszą
stroną naszego powiatu ? A tak w ogóle – jak się ma powiat kłodzki ?

Najmocniejszą stroną naszego powiatu jest bogactwo atrakcji i ich różnorodność.
Najsłabszą stroną i najważniejszą do realizacji jest przebudowa drogi do Wrocławia (E8) i
szybka kolej – bez tego nie rozwiniemy się tak jak na to zasługuje nasz region. Możemy
stawać na głowie ale bez komunikacji nie rozwinie się ani turystyka ani przedsiębiorczość.
Powiat jest tym szczeblem samorządu, który ma wiele kompetencji, mimo że nie idą za
nimi odpowiednie finanse. Jak pan sobie radzi z tym problemem i jaka jest obecnie
kondycja finansowa naszego samorządu ?

Od 10 lat (od kiedy przyszedłem do starostwa) funkcjonuję w programie naprawczym i
brakiem możliwości choćby wzięcia kredytu. Ale jeśli się pilnuje finansów to można wyjść z
kłopotów. A jeśli dobrze się współpracuje z gminami i przedsiębiorcami to i rekordowe
inwestycje są możliwe. Jak się nie ma pieniędzy trzeba więcej pracować i poszukiwać
środków poza samorządem (UE, budżet państwa, samorządy etc.).
Co uważa pan za najważniejsze zadania dla samorządu powiatowego, nad którymi
warto i trzeba pracować ? Czy są takie kwestie, o które chciałby pan szczególnie walczyć
? Jakie szczególne zadania stają w nowej kadencji przed Radą i Zarządem Powiatu ?
Nieustającym priorytetem samorządu powiatowego są drogi. Przy powstaniu powiat
otrzymał ponad 700 km dróg w złym stanie. Drogi to coś czego nikt poza nami nie wykona.
Dlatego konsekwentnie przeznaczamy największe pieniądze w budżecie na remonty i
inwestycje drogowe. Pewnie, że wobec dziesiątek lat zaniedbań te kilkanaście kilometrów
rocznie wydaje się niewystarczające ale jak mówi przysłowie „tak krawiec kraje…” W tej
kadencji pojawiły się jednak inne zagrożenia dla powiatu. Przede wszystkim ogromne
obniżenie finansowania szpitala powoduje, że musimy się nim poważnie zając a przy tym
musimy coraz więcej dokładać do oświaty.
Jak wygląda sytuacja naszego powiatowego szpitala ? Czy nie grozi mu zapaść
finansowa ? Kłodzki szpital to chyba jeden z trudniejszych problemów powiatu ?

Jeśli wszystko drożeje (prąd, woda, gaz, leki), płace lekarzy, pielęgniarek, personelu
idą do góry, a kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie jest na poziomie roku
2015 to jak może być dobrze?! Niestety państwo i rząd zrzuca odpowiedzialność na
samorządy nie dając pieniędzy. Jeszcze pilniejszym problemem jest brak lekarzy. W Polsce
obecnie brakuje około 30 tys. lekarzy, a ci którzy są, często są w wieku emerytalnym. O ile
duże miasta i kliniki sobie z tym poradzą, o tyle mniejsze miejscowości mają poważny
problem. Dlatego w tej kadencji zajmujemy się szczególnie sprawą szpitala by uratować
sytuację. Osobiście jestem też członkiem komisji rządowo-samorządowej i postuluję zmianę
systemu finansowania bo inaczej żadne szpitale powiatowe w Polsce sobie nie poradzą…
Samorządy powiatowe oceniane są między innymi przez pryzmat inwestycji
infrastrukturalnych. Wydaje się jednak, że pozostało już niewiele odcinków dróg
powiatowych, będących w złym stanie technicznym. Ale - mimo to, podejrzewam że
tematem numer jeden na spotkaniach z mieszkańcami jest problem związany z ich

stanem. Na ile sytuacja w tym zakresie uległa poprawie i jakie są plany na trwającą
kadencję ?

Obecnie mamy około 1/3 dróg powiatowych w dobrym stanie 1/3 w dostatecznym i 1/3
bardzo złym. Planujemy systematycznie pozyskiwać środki i remontować drogi zgodnie z
naszymi wieloletnimi planami inwestycyjnymi. Wiele zależy od tego czy będą środki
zewnętrzne na remonty dróg – choćby te zapowiedziane przez rząd.
Samorząd powiatowy to gra zespołowa i sukcesy można osiągać zgodnie współpracując z
samorządami gminnymi. Jak wygląda ta współpraca ?

Mamy mądrych samorządowców, którzy rozumieją, że współpracą można zdziałać
więcej i wybudować więcej. A komu służą np. drogi powiatowe? Przede wszystkim
mieszkańcom gmin więc opłaca się wspólnie inwestować. Ponadto współpraca dotyczy wielu
innych sfer, jak np. ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, którego przewodniczącym jest
burmistrz Korczak. Współpraca w turystyce, środkach unijnych, wspólnej strategii (Sudety
2030), promocji itd. Zawsze razem można więcej. Powiem więcej, powiat bez współpracy z
gminami nie ma racji bytu.
Czy jest coś przyjemnego w pełnieniu funkcji starosty ? I – wg pana, jest to praca czy
bardziej coś na kształt posłannictwa ?

Mnie ta praca sprawia dużo satysfakcji. W końcu: „widziały gały co brały”. Jest
mnóstwo przyjemnych chwil – otwarcie nowej inwestycji, drogi, czasami parę miłych słów od
mieszkańców… Wtedy czuję, że robię coś dobrego na tyle na ile potrafię i wystarcza mi sił.
Dlatego kandyduję w wyborach i wykonuję te zadanie. Rodzice wpoili mi potrzebę
działalności publicznej i chyba już tak mi zostanie. Tylko z powołania i z pasji warto
zajmować się samorządem.
I – na koniec naszej rozmowy. Może kilka zdań do mieszkańców mojej gminy ?

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Międzylesie – pięknego zakątka powiatu
gdzie zaczyna się Polska i gdzie są tak fajni ludzie jakich spotkałem na swej drodze. Życzę
Wam powodzenia w rozwoju gminy i życiu osobistym. Aha i zdrowia życzę!

Dziękuję za rozmowę

26 LUTEGO 2019 R. ODBYŁA
SIĘ V SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU

19 MARCA 2019 R. ODBYŁA
SIĘ VI SESJA RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU...
...a w proponowanym porządku obrad
znalazło się podjęcie uchwał w sprawach:
1/ przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi,
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Międzylesie w 2019 roku.
2/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.

w proponowanym porządku obrad znalazło
się podjęcie uchwał w sprawach:
1/
metody
ustalania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki tej opłaty, oraz zróżnicowania
stawek tej opłaty
2/ określenia cen biletów wstępu na basen
kąpielowy w Międzylesiu
3/ ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę
Międzylesie
4/ uchwalenia obowiązującego wymiaru
godzin dla nauczycieli przedszkolnych i
innych
placówek
przedszkolnych,
pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i młodsze
5/ zmian w budżecie gminy na rok 2019
Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy na internetową stronę gmiy
www.miedzylesie.pl, gdzie znajdą zapis
video V Sesji, a także w zakładce
BIP>Rada Miejska będą mogli zapoznać
się z protokołem z sesji.

Zainteresowanych
przebiegiem
sesji
zapraszamy na internetową stronę gminy
www.miedzylesie.pl, gdzie znajdą zapis
video VI Sesji, a także w zakładce
BIP>Rada Miejska będą mogli zapoznać
się z protokołem z obrad.

III SESJA RADY MŁODZIEŻY
20 marca 2019 r; o godz. 13.00 w
sali Urzędu MiG Międzylesie odbyła się
III sesja Młodzieżowej Rady MiG
Międzylesie. Podczas sesji Rada w drodze
uchwały zatwierdziła do realizacji wnioski
składane przez Szkoły i Zespoły Szkół w
naborze do Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich w 2019 r.
Nabór ogłoszony był w terminie od
18 lutego do 11 marca br; w trakcie
którego złożone zostały 22 wnioski na
łączną kwotę 4. 374,22 zł.

BĘDZIE OSA !

W wyniku ponownie rozstrzygniętego
przetargu 19 lutego 2019 r. gmina
Międzylesie zawarła umowę z firmą FHU
HUSE Sebastian Hulbój, ul. Zielona 6, 43300 Bielsko Biała na zadanie pn. “Rozwój
małej architektury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym Otwarte
Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w
Międzylesiu
i
cz.
dz.
842
w
Domaszkowie” .Wartość inwestycji w
Międzylesiu to kwota 137 986, 32 zł, a w
Domaszkowie 122 415, 75zł. Zadanie jest
dofinansowane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Prace mają zostać
zakończone do połowy maja bieżącego
roku.

ZDAŃ KILKA O ODPADACH...

2013, a od tego czasu nastąpił w Polsce
prawie
sześciokrotny
wzrost
cen
transportu, energii i tzw. dawnej„opłaty
marszałkowskiej" czyli opłaty ponoszonej
z tytułu składowania odpadów. Wyraźnie
widać, że podwyżkę opłat w gminach
wymusza „wydatkowa” strona systemu
czyli odbieranie, transport odpadów, oraz
ich zagospodarowanie.
Pouczającą lekturą jest
dla
wszystkich mieniących się „osobami
publicznymi” obrońców „starych cen”,
obwieszczenie Ministra Środowiska z 3
października 2018 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za korzystanie ze środowiska
na
rok
2019
(zastąpiło.
„opłatę
marszałkowską”). W nim w sposób jasny
pokazane są zasadnicze przyczyny
wprowadzanych w gminach podwyżek. Bo
starczy prześledzić w jaki sposób rosły
opłaty za korzystanie ze środowiska przez
ostatnie lata : jeszcze w 2013 r. jej
wysokość wynosiła (od tony) 115,41 zł, w
2014 r. - 119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 zł, a
w już 2019 r. - 170 zł. Natomiast od 2020
r. ma ona wynieść 270 zł (!).

W gminach powiatu kłodzkiego
odbywają się burzliwe sesje podczas
których poddawane zostają nowej regulacji
opłaty za gospodarkę odpadami ponoszone
przez
mieszkańców.
Podczas
dotychczasowych sesji np. w Radkowie,
Nowej Rudzie, Dusznikach, Szczytnej a
także w naszym Międzylesiu, podczas
ożywionych dyskusji zapadły decyzje o
podniesieniu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Z całą pewnością wzrost tej opłaty
nie pozostanie obojętny dla kieszeni
obywatela.
Bowiem
zdaniem
samorządów, ustalona na 2020 r. kwota w
wysokości
270
zł
„opłaty
marszałkowskiej”
za
tonę
niesegregowanych
odpadów
wpłynie
drastycznie na koszt odbioru odpadów
komunalnych w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. To
z kolei wymusi ponowną korektę opłat w
gminach.

Nikt nie lubi podwyżek cen, ale –
zważywszy, że np. w naszej gminie
dotychczasowe opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pochodziły z roku

Cały
czas
trwają
samorządów z ministerstwem o
opłat, by umożliwić gminom
opłat za gospodarowanie

„kłótnie”
wysokość
ustalanie
odpadami

komunalnymi na poziomie akceptowalnym
społecznie. Jednak odgłosy płynące z
ministerstwa nie napawają optymizmem,
czego dowodem niech będzie wypowiedź
wiceszefa resortu ochrony środowiska,
który nie bawiąc się w dyplomację
stwierdził, że „na pewno skończy się czas
tanich śmieci, które nie są segregowane”.
Kto wie, czy – przewidując
tendencję, gminy nie pokuszą się o
coroczną drobną podwyżkę opłat, by
uniknąć finansowego wstrząsu, jaki chce
nam zafundować ministerstwo. Przyszłość
nie zapowiada się w różowych barwach.
Do
wzorcowego
systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
na
zachodzie
dochodzono
przez
dziesięciolecia. Tyle trwała tam edukacja
społeczeństwa. U nas problem odpadów
notorycznie chowany był „pod dywan”, i
teraz – gdy dyrektywy unijne nie dają nam
już wiele czasu na uporanie się z
problemem, zaczynamy zachowywać się
nerwowo
i
próbować
edukować
społeczeństwo poprzez dotkliwe bicie „po
kieszeni”,
wprowadzanie
odpowiedzialności zbiorowej itp. Itd.
Wymuszona ekonomicznie podwyżka
opłat dla mieszkańców jest też jednym z
elementów wychowawczych. Tak to
przepisy wymuszają na samorządach
niepopularne społecznie działania...

ZBIORNIK W BOBOSZOWIE

Ponownie ruszyły roboty związane z
budową
suchego
zbiornika
przeciwpowodziowego
w miejscowości
Boboszów. Swoje prace wznowiła Firma
Przedsiębiorstwo
Robót
Wodnych
i Ekologicznych „Eko-Wod” Sp. z o.o.,
która wykonała wycinkę drzew w obrębie
placu budowy, celem przygotowania
terenu do dalszych działań.

***************************
W dniu 28.02.2019 r. Burmistrz
Tomasz
Korczak
spotkał
się
z
Komendantem Policji w Bystrzycy
Kłodzkiej
Tomaszem
Ociepą.
Na
spotkaniu omówiono bieżące sprawy dot.
bezpieczeństwa
na
terenie
gminy
Międzylesie. Poruszony został temat braku
zabezpieczenia byłego obiektu Caritas
znajdującego się w Domaszkowie,
ustalono że obiekt będzie na bieżąco
kontrolowany przez policję. Omówiono
również potrzeby dotyczące wsparcia
finansowego
policji.
Burmistrz
zadeklarował pomoc w umeblowaniu
posterunku w Międzylesiu.
****
W dniu 14.03.2019 r. w
Wałbrzychu odbyło się wyjazdowe
posiedzenie komitetu monitorującego
RPO,
na którym omówiono bieżące
sprawy związane z wydatkowaniem
środków unijnych na terenie Województwa

Dolnośląskiego. Prezydent Wałbrzycha
przedstawił
potrzeby
zwiększonego
dofinansowania obszarów południowych
województwa.
****
W dniu 15.03.2019 r. Burmistrz
Międzylesia Tomasz Korczak spotkał się z
przedstawicielami firmy Geotrans, która
wykonuje
rekultywację
wysypiska
odpadów w Międzylesiu. Wykonawcy
poinformowali,
że
zakończono
rekultywację pierwszej i drugiej komory.
W roku 2019 chcieliby zakończyć
rekultywację trzeciej komory, tak aby na
przełomie
przyszłego
roku
po
ustabilizowaniu
gruntu
dokonać
przewidzianych projektem nasadzeń i
zakończyć inwestycję.
****

PODSUMOWANIE NABORU
WNIOSKÓW W RAMACH
PAOW W 2019 R.
W ramach dofinansowania z
Programu
Aktywizacji
Obszarów
Wiejskich
gminy
Międzylesie
dla
organizacji pozarządowych w rozumieniu
art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz dla sołectw, zostało
złożone 32 wnioski z czego jeden został
odrzucony. Z zaakceptowanych wnioski
złożyło: 17 sołectw, 5 Ochotniczych Straży
Pożarnych, 3 parafie, 4 stowarzyszenia i 2
kluby sportowe.
Kwota dofinansowania wynosi
400,00 zł. Łączna kwota dotacji w roku
2019 wynosi: 12 400,00 zł. W poprzednim
roku poprawnych wniosków było 36 a
dotacja z PAOW wynosiła 14 400,00 zł

W dniu 18.03.2019 r. w Kralikach
odbyło się spotkanie w sprawie wspólnych
projektów z funduszy transgranicznych.
Ustalono, że strona polska i czeska napiszą
po dwa projekty dla promocji wspólnych
imprez dla młodzieży i seniorów.
Omówiono również możliwość wspólnego
wystąpienia z projektem dla budowy
obiektów sportowych dla Międzylesia i
Kralik.

Środki otrzymane w ramach
PAOW należy przeznaczyć na organizacja
imprez kulturalnych, realizację niewielkich
projektów inwestycyjnych polegających na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,
wydanie
materiałów
promocyjnych.
Zadanie musi być zakończone do dnia 14
czerwca 2019 r., a rozliczenie przyznanych
środków nastąpi nie później niż do 28
czerwca 2019 r.

***

12 marca 2019 r; odbyło się
posiedzenie Młodzieżowej Rady MiG
Międzylesie, w trakcie którego rada
rozpatrzyła wnioski składane przez szkoły
i zespoły szkół w naborze do Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2019
r.
Szkołom przysługiwała możliwość
pisania wniosków o dofinansowanie do
wysokości 200,00 zł,
do momentu
wyczerpania
środków
finansowych
przeznaczonych w budżecie na ten cel
- 5000 zł. Tegoroczny nabór ogłoszony był

W dniu 06.03.2019 r. Burmistrz Tomasz
Korczak spotkał się z Panem ministrem
Michałem Dworczykiem. Omówiono
sprawy bieżące gminy, Pan Dworczyk
przyrzekł wsparcie dla remontu obiektów
sakralnych na terenie naszej gminy.

w terminie od 18 lutego do 11 marca br;
w trakcie którego złożonych zostało 22
karty projektu, które rada młodzieży na III
sesji w dniu 20 marca przyjęła do realizacji
wnioski na ogólna kwotę 4374,22 zł

FOTOPUŁAPKI
W Międzylesiu zostaną zainstalowane
fotopułapki które będą rejestrować
zdarzenia związane z
nielegalnym
wyrzucaniem
przez
mieszkańców
odpadów, które nie są objęte utylizacją.
Ma to zapobiegać między innymi dzikim
wysypiskom
które
powstają
przy
gniazdach z pojemnikami na odpady
komunalne.

NARCIARSTWO BIEGOWE
W GMINIE MIĘDZYLESIE

W marcu 2019 r. gmina
Międzylesie kończy projekt pod nazwą:
,,Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza
polsko
–
czeskiego”,
który
jest
współfinansowany w programie Interreg
V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska
w
ramach
Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis,
który dofinansowuje 85% kosztów
realizacji zadania.
Czas trwania realizacji zadania
zawarty był w okresie od 31 marca 2018 r.
, a kończy się z dniem 31 marca 2019 r.
W tym czasie zakupiono skuter
śnieżny wraz z urządzeniem do
przygotowywania śladów pod narty
biegowe, wyznaczono i oznakowano nowo
powstałą trasę narciarstwa biegowego,
która obejmuje malownicze tereny
miejscowości Jodłów i Potoczek i łączy się
z trasą po stronie czeskiej. Zakupiony
sprzęt będzie służył w okresie zimowym
do przygotowywania i utrzymywania
szeregu tras położonych na terenie naszej
gminy.

Umożliwi to pokazanie turystom
zimowych walorów turystycznych i
przyrodniczych naszego rejonu. Jest
odpowiedzią
na
systematycznie
zwiększający
się
ruch
,,biegaczy”
zimowych, zarówno po stronie polskiej jak
i po stronie czeskiej.
Dodatkowym celem tego projektu
jest zacieśnienie współpracy pomiędzy

wieloletnimi partnerami po obu stronach
granicy, tj. gminy Międzylesie i Starostwa
Kraliky. Umożliwi to w przyszłości
wspólną realizację szeregu zadań, które
ukarzą zwiedzającym szeroki wachlarz
atrakcyjnych miejsc, które warto zobaczyć.

BIEGLI, BY UCZCIĆ...

2 marca 2019 w Międzylesiu odbył
się po raz pierwszy "Tropem Wilczym”
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Bieg nawiązywał do Narodowego Dnia
Pamięci,, Żołnierzy Wyklętych’’ który
upamiętnia wszystkich działaczy zbrojnego
podziemia
antykomunistycznego
i
antysowieckiego w latach 1944 – 1963.

Uroczystości
z
pocztami
sztandarowymi w asyście Strzelców
Rzeczypospolitej i harcerzy z kłodzkiego
hufca rozpoczęła Msza Święta , której
przewodniczył ksiądz dziekan Jan Tracz.
Po mszy świętej strzelcy, środowiska
patriotyczne i mieszkańcy Międzylesia
złożyli
kwiaty
i
symboliczne
białoczerwone flagi. Następnie miejscem
zbiórki
było
Pole
Biwakowe
w

Międzylesiu, gdzie oprócz uczestników
biegu na miejsce startu przybyli :Minister
Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak, Dziekan Międzyleskiego
dekanatu ks. Jan. Tracz, Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Międzylesie
Dariusz
Jesionowski,
w
imieniu
Senatora
Aleksandra Szweda reprezentującego w
tym czasie Senat RP podczas wyborów w
Gruzji, przybył Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Dariusz
Piotrowski przekazując okazjonalny list
gratulacyjny. Mimo zimna na start
przybyły całe rodziny. Po przywitaniu,
krótkich
przemowach
gości,
rys
historyczny
poświęcony
żołnierzom
niezłomnym
przypomniał
dowódca
drużyny Strzelców Rzeczpospolitej w
Międzylesiu Tony Szewczyk. Po krótkiej
rozgrzewce na sygnał dany przez panią
minister bieg. Prócz profesjonalnie
przygotowanej trasy o symbolicznym
długości 1963 m. elementem biegu było
oddanie hołdu Żołnierzom Niezłomnym
przy tablicy mieszczącej się na ścianie
kościoła pw. Św. Jana Pawła II. Przed
pamiątkowa tablicą uczestnicy biegu
zostawiali symboliczne flagi.

Wszyscy , którzy pokonali trasę otrzymali
upominki i pamiątkowy medal, który
wręczała
osobiście
minister
Anna
Zalewska.

Po zakończeniu biegu Pani Minister
również oddała hołd przy tablicy
poświęconej
pamięci
niezłomnych.
Organizatorzy
biegu
Strzelcy
Rzeczpospolitej w Międzylesiu pod
dowództwem Krzysztofa Rusinka, oraz
fundacja Wilczym Szlakiem Międzygórze
z Arnoldem Goliaszem na czele dziękują
wszystkim uczestnikom za przybycie oraz
przekazują podziękowania za pomoc w
organizacji
biegu
Nadleśnictwu
Międzylesie,
gminie
Międzylesie,
harcerzom z Kłodzka, OSP Roztoki,
sołtysowi
Międzygórza
Markowi
Krytakowi, Klubowi Gazety Polskiej
Międzylesie i mieszkańcom naszej gminy
– bez obecności których bieg by się nie
udał !\

Gmina Międzylesie wspólnie z partnerem z
Czech Obec Cervena Voda w ramach
projektu
“Nowoczesne
technologie
promocji
na
pograniczu
polskoczeskim”
uczestniczyła
w
“Międzynarodowych Targach Turystyki i
Czasu
Wolnego”
we
Wrocławiu.
Tegoroczna, 11. edycja na , których było
ok. 100. wystawców m.in. z Polski, Czech,
Słowacji, Niemiec. odbyła się na Stadionie
Wrocław w dniach 01.03.2019 r. –
03.03.2019
r.
Podczas
targów
prezentowano oferty biur podróży,
regionów, uzdrowisk, ośrodków odnowy i
rekreacji, usług hotelowych, kierowane
zarówno do indywidualnego, jak i
biznesowego klienta. Oprócz typowej
turystyki przedstawiano walory kulturowe,
rzemieślnicze i wyroby spożywcze
produkowane w regionach wystawców.

WROCŁAWSKIE TARGI

Gmina Międzylesie i Cervena Voda
promowały walory i atrakcje turystyczne
swoich regionów. Wspólne stoisko
promocyjne
cieszyło
się
dużym
zainteresowaniem wśród odwiedzających.
Przygotowane przez pracowników Urzędu

Miasta i Gminy Międzylesie i Cervenej
Vody
wydawnictwa zdobyły uznanie
turystów.

przedszkolaki wzięły udział w konkursie
plastycznym pt. "Koty oczami dziecka".

Do konkursu zostaliśmy zaproszeni
przez Samorządowe Przedszkole w
Międzylesiu.
Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
w wieku od 3 do 6 lat wzięły w nim udział.
I udało się, aż siedmioro dzieci zostało
nagrodzonych, w tym dwa pierwsze
miejsca, dwa drugie i dwa wyróżnienia.
Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy
za zaproszenie, a dzieciom życzymy
jeszcze wielu sukcesów!
Pytano głównie o mapy turystyczne,
przewodniki bazy noclegowe, trasy
rowerowe, ale podobały się także inne
drobne upominki, m.in. opaski
odblaskowe, długopisy, parasolki,
koszulki, kubki termiczne, balony,
notesy magnesowe, smycze a także pover
banki.

"SERCE DLA AFRYKI"

KOTY OCZAMI DZIECKA

Udział w konkursach daje dzieciom
dużo radości, pozwala na rozwijanie
talentów i zainteresowań. I tak z okazji
Dnia
Kota
nasze
domaszkowskie

Zespół Szkolno- Przedszkolny im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie wziął
udział w akcji zorganizowanej przez
Fundację
"Serce
dla
Afryki".
Przekazaliśmy
dzieciom
z
Czadu,

Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki
dwa sprawne (choć używane) komputery,
3 stoliki do szkoły, 15 krzesełek i 8
zielonych tablic. Wszystko trafi do wiosek,
w których polscy misjonarze organizują
szkoły!

WYCIECZKA
ZAWODOZNAWCZA

Uczniowie zapoznali się z ofertą
edukacyjną szkoły, która przygotowuje
kadry na potrzeby turystycznego rynku
pracy w regionie, w Polsce i w Europie.

Wzięli udział w warsztatach
zajęciowych w następujących zawodach:
- technika obsługi turystycznej
-technik hotelarstwa
technik
hotelarstwa
gastronomicznych

i

usług

Obejrzeli również filmy dotyczące
odbywania praktyk zagranicznych w 12
krajach
Europy.
Spotkali
się
z
uczestnikami, którzy odbywali takie staże,
rozmawiali z opiekunami grup.
W ramach doradztwa zawodowego
27.02.2019r. grupa uczniów z klasy VIII i
III
gimnazjum
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie pod opieką doradcy
zawodowego p. Violetty SkotnickiejJankowskiej wzięła udział w Dniach
Otwartych
w
Regionalnej
Szkole
Turystycznej w Polanicy Zdroju.

Uczniowie
uczestniczący
w
wycieczce zawodoznawczej stwierdzili, że
łatwiej im będzie podjąć decyzję o
kontynuowaniu nauki w Regionalnej Szkole
Turystycznej w Polanicy Zdroju.

POWIATOWY KONKURS
HISTORYCZNY ŻOŁNIERZE
WYKLĘCI – ŻOŁNIERZE
NIEZŁOMNI

W dniu 1 marca 2019 r. odbył się I
Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze
Wyklęci – Żołnierze Niezłomni, którego
zwycięzcami
zostali
reprezentanci
Samorządowej Szkoły Podstawowej w

Międzylesiu – Oliwia Neter i Michał
Dudek. Organizatorem konkursu był
Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Bystrzycy Kłodzkiej. W zmaganiach
konkursowych uczestniczyło trzynaście
dwuosobowych zespołów reprezentujących
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
średnie z Jugowa, Szczytnej, LądkaZdroju, Kłodzka, Międzylesia, Bystrzycy
Kłodzkiej
i
Pławnicy.
Uczniowie
międzyleskiej szkoły doskonale poradzili
sobie z niełatwymi pytaniami dotyczącymi
losów żołnierzy niezłomnych i zajęli I
miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz I
miejsce w kategorii szkół podstawowych
oraz gimnazjów. Nagrody dla laureatów
konkursu wręczone zostały podczas
spektaklu
poświęconego
żołnierzom
wyklętym w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury
w
Bystrzycy
Kłodzkiej.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i
życzymy kolejnych sukcesów.

Międzylesia pan Jerzy Marcinek, i wręczył
w imieniu pana burmistrza Tomasza
Korczaka wiosenny bukiet kwiatów na
ręce pani Teresy Sobierskiej dyrektora
MGOK. Następnie we władanie scenę i
zgromadzone liczni e panie przejęła pani
Monika Gębala aktorka, piosenkarka z
Krakowa. Usłyszeliśmy znane piosenki o
kobietach, ich troskach, życiu, zabawie,
miłości, które zostały ciekawie połączone
i okraszone zabawnymi anegdotami i
żartami o paniach i panach. Po występach
na scenie, świętujące panie rozpoczęły
swoja zabawę taneczną na parkiecie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za piękny
występ i cudowny głos pani Monice,
dziękujemy za pokaz taneczny zespołowi
PLUS-Minus. Szczególne podziękowania
dla naszych wspaniałych kobiet, które
zechciały w tak licznym gronie obchodzić
Święto Kobiet w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury.

WIECZOREK DLA PAŃ

Wspaniały koncert pani Moniki Gębali,
radosny taniec zespołu Plus –Minus,
cudownie uśmiechnięte i zadowolone
panie, przepyszne ciasto to określenia,
które opisują wieczorek dla pań który
odbył się w MGOK 2 marca. Uroczystość
rozpoczęła się od życzeń dla Kobiet, które
złożył przewodniczący Rady Miejskiej

NASZYM SIĘ WIODŁO !

22 lutego rozegrany został strefowy
turniej tenisa stołowego Zrzeszenia LZS w
Krosniowicach. Bardzo dobry mecz
rozegrały zawodniczki i
zawodnicy
naszych „SUDETÓW”, zajmując miejsca
w kategoriach : mężczyżni - senior : 5.
miejsce Artur Kwaśnik,
junior : 4.
Mateusz Gackowski, kadet : 1. Bartosz
Bzowy. Kobiety - kadetki : 3. Miejsce
Młodzicy : 2. miejsce Milena Furtak, 3.
Kornelia Kowal, a 4. była Martynna
Filińska. Młodzicy : 3. miejsce Bartosz
Łysiak, 4. Jakub Łysiak. Dzięki dobrej
postawie zapewnili sobie awans do
rozgrywek dolnośląskich, które rozegrane
zostaną w Sulikowie.

się za mało udany występ w Brzegu
Dolnym, zajmując miejsca : kadetki :
Oliwia Neter 3 miejsce dzięki czemu
uzyskała awans na mistrzostwa polski !
Kadet Bartosz Bzowy miejsce 9-12,
młodzicy : Bartosz Łysiak 17-24 miejsce,
Milena Furtak 7-8, Kornelia Kowal 13-16
miejsce.
W punktacji gmin, na 29
biorących udział w zawodach Międzylesie
wywalczyło 13 miejsce, a powiat kłodzki –
na 16 uczestniczących w rozgrywkach
zajął
2.
miejsce
!
Gratulujemy
zawodnikom
udanego
występu
i
dziękujemy za doskonałe promowanie
naszej gminy i powiatu !

„SUDETY” wystartują w składzie : Oliwia
Neter, Bartosz Bzowy, Milena Furtak,
Kornelia Kowal i
Bartosz Łysiak.
Gratulujemy dobrej gry i waleczności !
Trzymamy
palce
za
powodzenie
rozgrywek w Sulikowie !

****
3 marca 2019 rozegrany został
trzeci Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
kadetów w Brzegu Dolnym.
MLKS
Sudety
Międzylesie
reprezentowali;
Oliwia Neter zajmując 12. miejsce,
Katarzyna Suława 14., Milena Furtak 19.
miejsce. Według oceny trenera był to dość
dobry występ naszych zawodników, ale
liczył on na bardziej znaczące osiągnięcia
!
****
Bardzo dobry występ zanotowali
zawodnicy
MLKS
SUDETY
MIĘDZYLESIE w finałowym turnieju
tenisa
stołowego
Dolnego
Śląska,
rozgrywanym 10 marca w Sulikowie. Nasi
młodzi zawodnicy w pelni zrehabilitowali

DRODZY ROWERZYŚCI !!!
13 KWIETNIA 2019
OFICJALNIE
ROZPOCZYNAMY SEZON
ROWEROWY
ORAZ SIÓDMY SEZON
IMPREZY ROWEROWEJ UP
HILL „KORONA
MIĘDZYLESIA”
REGULAMIN CYKLU IMPREZ
ROWEROWYCH
Impreza ma charakter otwarty i
adresowana jest do osób 10+.

1.
Warunkiem
uczestnictwa
jest
posiadanie sprawnego technicznie roweru
oraz sztywnego kasku.
2.
Zawodnicy
mają
obowiązek
poruszania się podczas jazdy zgodnie z
przepisami ruchu drogowego.
3.
Uczestnicy pełnoletni startują na
własną odpowiedzialność po złożeniu
pisemnego
oświadczenia
o
braku
przeciwwskazań zdrowotnych.
4.
Dzieci i młodzież od 10 do 18
roku życia startują za pisemną zgodą
opiekunów prawnych i po okazaniu
Karty rowerowej.
5.
Uczestnicy wnoszą opłatę za
ubezpieczenie NW w kwocie 14 zł za cały
sezon.
6.
Od osób pełnoletnich mile widziana
dobrowolna opłata startowa za etap.
7.
Impreza odbywać się będzie raz w
miesiącu, w soboty.
Etap
13.04.2019 Smreczyna - Szklarnia
I
Etap
18.05.2019 Pisary - Jodłów
II
Etap
Różanka – Długopole
15.06.2019
III
Górne
Etap
19.07.2019 Goworów – Nowa Wieś
IV
Etap
17.08.2019 Domaszków - Jaworek
V
Etap
21.09.2019 Międzylesie - Potoczek
VI
Etap
Goworów – Jodłów
19.10.2019
VII
/Ostoja/
8.
Planowane
terminy
i
trasy
kolejnych imprez:
9.
Zapisy w dniu imprezy w Biurze
Zawodów w miejscu startu w godz. 9.15
do 9.45.
10.
Impreza odbywać się będzie bez
względu na warunki atmosferyczne.

11.
Uczestnicy
otrzymują
numer
startowy, który jednocześnie wskazuje, z
jakim opóźnieniem wyjechali na trasę.
12. Start pierwszego zawodnika o godz.
10.01
13.
Kolejni
zawodnicy
będą
wypuszczani na trasę z 1 minutowym
opóźnieniem.
14.
Organizator dokonuje ręcznego
pomiaru czasu na szczycie wzniesienia i
dokonuje przeliczenia czasu brutto na czas
netto /czas na mecie – nr startowy = czas
netto/.
15.
Uczestnicy otrzymują Paszport
„Korony Międzylesia” na sezon 2019, w
którym zapisywane będą wyniki uzyskane
podczas kolejnych etapów.
16.
Podczas podsumowania cyklu
„Korona Międzylesia 2019” przewiduje się
nagrody dla najbardziej aktywnych
uczestników oraz niespodzianki dla
wszystkich.
17.
Uczestnicy wyrażają zgodę na
opublikowanie
ich
wizerunku
na
fotografiach
z imprezy, wymienienie z imienia i
nazwiska w komunikatach prasowych oraz
przetwarzanie danych osobowych dla
celów promocyjnych imprezy.
18.
Udział w imprezie oznacza
akceptację niniejszego regulaminu.
19.
Szczegółowe
informacje
o
kolejnych etapach zamieszczane będą .na
profilu FB Korona Międzylesia na stronie
www.miedzylesie.pl
w
Informatorze
Gminnym

NOWY ZARZĄD W MLKS
SUDETY MIĘDZYLESIE
W
dniu
18.01.2019r.,
doszło
do wyborów nowego zarządu naszego
klubu MLKS Sudety Międzylesie.

Serdeczne podziękowania dla ustępującego
ze
stanowiska prezesa
Pana Jerzego
Błażejewskiego, który rezygnuje po
prawie 30 latach
rządzenia
naszym
klubem MLKS Sudety Międzylesie.
Dziękujemy również osobom, które były w
zarządzie i pomagały w funkcjonowaniu
Sudetów. Przypomnijmy, że w naszym
klubie
są
trzy
sekcje
sportowe: piłka nożna , sekcja siłowa,oraz
tenis stołowy. Jednocześnie składamy
gratulacje nowemu prezesowi Andrzejowi
Dudkowi,
który
został
wybrany
jednogłośnie. Życzymy mu powodzenia w
prowadzeniu klubu oraz wielu sukcesów
na
tym
polu sportowym. Do
siedmioosobowego
zarządu
zostało
wybranych również naszych dwóch
przedstawicieli z piłki nożnej - Michał Duś
(wiceprezes) oraz Grzegorz Korotusz
(sekretarz). Trzy osoby są z sekcji sportów
siłowych: Piotr Jurkiewicz (również
wiceprezes), Andrzej Juraszek, Krzysztof
Halczyk (członkowie zarządu), oraz nowa
Pani skarbnik Julita Dudek . Jednym
słowem doszło do zmiany pokoleniowej w
naszym klubie, która była nieunikniona.

„DWUNASTKA” 77 RAZ

Marcowa impreza marszowo – biegowa
przyciągnęła na międzyleski stadion 9
osób, które przez 24 minuty wspólnie
pokonały 20,5 km, zaś rekordzista 4.600
m. Zapisy oraz podsumowanie „Mojej
Dwunastki”, tradycyjnie w sezonie
jesienno-zimowym,
odbyły
się
na
międzyleskim
basenie.
Uczestnicy
otrzymali kolejną porcję wskazówek, jak
zdrowiej żyć i garść informacji na temat
tego, co nasze serce kocha, a czego nie
znosi. Kolejna „Moja Dwunastka”, na
którą już dziś serdecznie zapraszamy,

odbędzie się w sobotę 06 kwietnia 2019 o
godz. 10.00 na stadionie w Międzylesiu.
Zapisy od 9.30 na międzyleskim basenie.

WYKAZ NOWO WYBRANYCH
SOŁTYSÓW W GMINIE
MIĘDZYLESIE KADENCJI
2019-2024
Maria
Kasperowicz
Mariusz
Roszniowski
Anna Gadzińska
Żaneta Olszowy
Opaliński Adam
Anna Gnela
Violetta
Przybylska
Władysław
Serafin
Kobyłecki Piotr
Ewa Duś
Artur Jaworecki
Jan Pietras
Małgorzata
Bojanowska
Nadzieja Tylk
Jacek
Laurentowski

Boboszów
Długopole
Górne
Dolnik
Domaszków
Gajnik
Gniewoszów
Goworów
Jaworek
Jodłów
Kamieńczyk
Lesica
Michałowice
Międzylesie
Nagodzice
Niemojów

Grażyna Panek
Nowa Wieś
Anna Kapitułka Pisary
Kazimierz Bieniek Potoczek
Agnieszka Żakon Różanka
Zbigniew
Roztoki
Borodzicz
Janusz Bańkowski Smreczyna
Barbara
Szklarnia
Mańkowska
PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

INFORMUJE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Bystrzycy Kłodzkiej informuje
P.T. Podatników, że w dniu 1
kwietnia 2019 roku od godz. 10.00
do godz. 14.00 w siedzibie UMiG,
w lokalu nr 18 pracownicy Urzędu
Skarbowego
w
Bystrzycy
Kłodzkiej
będą
przyjmować
zeznania podatkowe za rok 2018.
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.

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

*01.04.2019*15.04.2019*
POMOC BEZPŁATNA !
**********************************

