
 

 

 



ROZMOWA Z IRENĄ TRYTEK WYRÓŻNIONĄ TYTUŁEM 

“ZASŁUŻONEJ DLA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE” 

 
Wyróżniona pani została honorowym tytułem “Zasłużonej dla Miasta i Gminy 

Międzylesie”, za dokonania o których – jak to powiedział w krótkiej laudacji Burmistrz 

: (...) warto wiedzieć i warto pamiętać (...). Przybliżmy czytelnikom te  wieloletnie 

działania… 

 

      Jestem koordynatorem akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” i sądzę, że te   

działania zadecydowały o przyznaniu tego zaszczytnego tytułu. Tak jak powiedziałam po 

otrzymaniu medalu, na swojej drodze spotkałam dyrektorów, którzy nie podcinali mi skrzydeł 

i pozwalali na szeroko zakrojone działania na rzecz  dzieci... 

 

Co spowodowało, iż mimo trudnej i wyczerpującej pracy pedagogicznej, znalazła 

pani czas i siły na krzewienie wśród dzieci i młodzieży szeroko pojętego patriotyzmu, 

społecznikostwa… 

 

Jestem bardzo aktywną  osobą i nie wyobrażam sobie spędzania wakacji w domu. 

Przez 40 lat pracy pedagogicznej, wszystkie wakacje  pracowałam jako wychowawca na 

koloniach, przez ostatnie lata organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jestem 

nauczycielem i uważam, że  moim obowiązkiem jest uczyć patriotyzmu i pracy na rzecz 

innych. Prawie przez cały okres swojej pracy byłam opiekunem samorządu uczniowskiego, 

gdzie wspólnie z młodzieżą pracowaliśmy na rzecz środowiska lokalnego i uczniowskiego. To 

procentuje, nasi  absolwenci w większości działają w szkołach ponadgimnazjalnych w 

samorządach i klubach europejskich. 

 

Zaangażowana jest pani – można chyba tak powiedzieć – uczuciowo, w akcję 

“Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Co dało impuls zainteresowaniu się 

zapomnianymi na odległych Kresach mogiłami pradziadów ? 

 

Impulsem był chyba sam cel, tj. ocalić od zapomnienia to co nasze i przybliżenie  

Kresowiakom ich stron rodzinnych. Tym bardziej, że tych ludzi jest coraz mniej. Należy 

pamiętać o tej naszej karcie historii i dlatego dwa razy w roku organizujemy spotkania 

Sybiraków. Jeśli ktoś raz pojedzie na Kresy, chce tam wracać. To nie tylko sprzątanie 

cmentarzy, to także spotkania z Polakami, którzy tam zostali. Po tych trzech latach, poznani 

tam ludzie są dla nas jak rodzina, która czeka na nasz przyjazd. Właśnie dla nich wracamy... 

 

Od ilu już lat poświęca pani część swego urlopu na ciężką przecież pracę przy 

przywracaniu  pamięci o nieżyjących polskich mieszkańcach Kresów ? 

 

  Z Fundacją Studia Wschód, współpracuję od 2014 roku, ale dopiero w 2017 udało się 

zebrać niewielką grupę wolontariuszy, czyli w tym roku to był trzeci wyjazd i myślę, że nie 

ostatni. Może następne  lata organizowane będą w innej formie, ponieważ jestem już na 

emeryturze i nie wiem kto przejmie “pałeczkę”. Ja na pewno nie zawiodę kresowych 

przyjaciół i  jeśli nie będzie jechała grupa z Międzylesia, przyłączę się do zaprzyjaźnionej 

szkoły ze Ścinawki Dolnej. 

 

 



Czy ze strony swoich podopiecznych, uczniów, też obserwuje pani podobne 

swemu serdeczne zainteresowanie naszą historią opisaną mogiłami ? Łatwo znaleźć 

chętnych do fizycznej pracy przy “cudzych” mogiłach ? 

 

Mamy wspaniałą młodzież, angażującą się w różnego rodzaju akcje. W tym roku 

pojechało na Ukrainę  7 osób, w tym kilkoro po raz trzeci. Prawie wszyscy mają korzenie na 

Kresach i stąd zainteresowanie tą kartą naszej historii. W tym roku na Kresach pracowali: 

Weronika Worosz, Bernadetta Kantor, Diana Sługocka, Klaudia Sługocka, Martyna Korotusz, 

Natalia Zdyb i  Dominik Głąb. Było więcej chętnych, ale pojawiły się trudności natury 

formalnej.  Mamy wielu uczniów z niepełnych rodzin i często jeden z rodziców nie chciał 

wyrazić zgody na wyrobienie paszportu,  a to jest jeden z warunków wyjazdu na Ukrainę. 

Młodzież nie tylko pracowała w Kołomyi, ale miała okazję poznać uroki Kresów i nawiązać 

trwałe przyjaźnie 

 

Kto sprawuje patronat nad tą szczytną akcją ? 

 

“Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, to akcja Fundacji  Studia Wschód i 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,  pod patronatem Telewizji Polskiej, dokładnie TVP-

Polonia i Prezydenta RP. 

 

Czy nasza gmina  uczestniczy w jakikolwiek sposób w pomocy związanej  z 

odbudową pamięci o przodkach, myślę o partycypacji w realizacji akcji... Skąd 

pochodzą środki na realizację tych działań ? 

 

Środki na realizację działań  pochodzą  z kwest wolontariuszy Dolnego Śląska,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

akcji  w szkołach “złotówka” na Kresy, wpłat sponsorów, oraz sprzedaży kresowych 

kalendarzy. Kwesty przeprowadzamy przed Świętem Zmarłych i w maju pod kościołami. Z 

tych kwest organizowany jest wyjazd wszystkich wolontariuszy Dolnego Śląska (transport, 

zakwaterowanie, wyżywienie). W tegorocznej akcji wzięło udział 1000 wolontariuszy,                                                                                                                                                            

którzy pracowali na 150. cmentarzach.  

Coraz więcej osób z Międzylesia pomaga nam w zorganizowaniu wyjazdu. Mamy 

przede wszystkim zielone światło i poparcie od  dyrekcji i kolegów  ze szkoły w Międzylesiu 

oraz od pana burmistrza. Już po raz trzeci zapewnia nam transport do Wrocławia i powrót. 

Dostaliśmy także z UMiG Międzylesie drobne prezenty dla ukraińskiej młodzieży. W tym roku 

pomogło nam wiele ludzi. Dostaliśmy narzędzia do pracy, żywność, środki czystości dla 

potrzebujących  Kresowiaków i przybory szkolne dla Polskiej Sobotniej Szkoły. Serdeczne 

podziękowania dla ZUK Sp z o.o.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Corso Market-Beata Kasperska, Państwo Bożena i Grzegorz Kantor, pani Bożena Szarota, 

pan Piotr Leśniak, pani Ewa Witwicka, Instytut Elektroniki, MG Ośrodek Pomocy Społecznej, 

pan Sacha Stawiarski. Wymieniłam tu sklepy i instytucje, ale  bardzo dużego wsparcia 

udzielili indywidualni mieszkańcy Międzylesia, którzy przekazali  finanse dla konkretnych 

osób. Tym osobom przywiozłam podziękowania od obdarowanych  Kresowiaków.  

Żałuję że nie udało się włączyć w akcję całej gminy, namówić dorosłych mieszkańców na 

wyjazd i pracę na cmentarzach kresowych. 

 

 

Dziękuję pani za rozmowę.  
 

 

 



 

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 

odbyła się 30 lipca br. 

 w proponowanym porządku obrad 

znalazło się podjęcie uchwał w sprawach : 

1/ ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach ławników do Sądu Rejonowego 

w Kłodzku 

2/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych nr 94/2 o pow. 0,01 ha 

oraz nr 94/3 o pow. 0,10 ha, obręb 

Smreczyna 

3/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 314/3 o pow. 0,0243 ha, obręb 

Kamieńczyk 

4/ wprowadzenia regulaminu korzystania z 

placów zabaw i siłowni zewnętrznych 

stanowiących własność gminy Międzylesie 

5/ zmian w budżecie gminy na rok 2019 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy na stronę 

www.miedzylesie.pl>BIP>Rada 

Miejska>protokóły 

BUDOWA SUCHEGO 

ZBIORNIKA 

PRZECIWPOWODZIOWEGO 

NA RZECE NYSA KŁODZKA W 

MIEJSCOWOŚCI BOBOSZÓW 

 

 

Trwają prace przygotowawcze 

dotyczące budowy alternatywnej drogi 

dojazdowej dla ciężkich samochodów 

ciężarowych, w kierunku miejscowości 

Boboszów, która będzie omijała 

Międzylesie.  

Wykonawcą całego zadania jest 

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i 

Ekologicznych ,,EKO-WOD” ze Świdnicy. 

Powyższa droga ma za zadanie odciążenie 

transportu przez Międzylesie znacznej 

ilości materiałów budowlanych i kruszywa 

przez duża liczbę samochodów. 

Zapobiegnie to ,,rozjeżdżeniu” naszego 

miasta, które ze względu na zabudowania, 

nie jest dostosowane do przyjęcia takiego 

natężenia ruchu. 

 

Droga omijająca Międzylesie 

została utwardzona, a na części drogi 

powiatowej w kierunku Dolnika została 

położona nowa nawierzchnia asfaltowa.  

 



DOPOSAŻENIE I POPRAWA 

STANDARDU OBECNIE 

FUNKCJONUJĄCEJ 

STOŁÓWKI SZKOLNEJ W 

ZESPOLE SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNYM IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI. 

 

Gmina Międzylesie otrzymała 

dotację na realizację projektu 

“Doposażenie i poprawa standardu obecnie 

funkcjonującej stołówki szkolnej w 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. 

Przyjaciół Dzieci” w Domaszkowie, w 

ramach rządowego program “Posiłek w 

szkole i w domu” dotyczącego wspierania 

w latach 2019-2023 organów 

prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki 

przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków.0p 

Obecnie w placówce trwa remont 

pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza 

kuchennego, po zakończeniu prac 

przeprowadzony zostanie montaż 

zakupionego wyposażenia.  

W ramach zadania zaplanowano 

min.: likwidację pieca węglowego, zmianę 

systemu ogrzewania wody, częściową 

wymianę instalacji elektrycznej i wodnej, 

ułożenie płytek ściennych i podłogowych, 

zakup sprzętu do kuchni i zaplecza 

kuchennego. 

Wartość całkowita projektu 

122 317,30 zł, udział własny gminy 42 

3170,30 zł, środki pomocowe 80 000,00 zł. 

MODERNIZACJA 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

NA OBSZARACH WIEJSKICH 

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

Aktualnie trwają prace związane z wyminą 

starych opraw oświetlenia ulicznego na 

oprawy wykonane w technologii LED w 

miejscowościach: Boboszów, Długopole 

Górne, Domaszków i Roztoki. Łącznie 

zostanie zamontowanych 197 nowych 

opraw CORDOBA:LED2.0 firmy LUXON 

o mocy 56W na słupach oświetlenia 

ulicznego należących do Gminy 

Międzylesie. Zadanie jest 

współfinansowane z Dolnośląskiego 

Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019. 

 

ROWEROWY PROJEKT 

,,SINGLETRACK ORLICKO – 

KLADSKO” NA TERENIE 

GMINY MIĘDZYLESIE 

 

 
Korzystając ze sprzyjającej pogody 

trwają prace nad budową nowych tras 



rowerowych na terenie gminy Międzylesie, 

w ramach projektu ,,Singletrack Orlicko – 

Kladsko” wpółfinansowanego w ramach 

programu Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska. 

 

W ramach powyższego programu 

powstają dwie pętle: ,,Jodłów” – 11.400 m 

i ,,Międzylesie” – 9.500 m. Prace 

prowadzone są zgodnie z harmonogramem. 

Pętla ,,Jodłów” jest w 80 % ukończona, 

obecnie jest budowana brama wjazdowa 

oraz realizowane są punktowe poprawki na 

trasie. Pętla ,,Międzylesie” jest ukończona 

w ok. 50%. Tam również jest budowana 

wiata przystankowa oraz brama wjazdowa 

na trasę. 

Dzięki nowym trasom w 

przyszłości na pewno wzrośnie 

zainteresowanie ,,fanatyków” jednośladów 

naszą gminą, która będzie oferowała 

łącznie ok. 35.500 m singletracków.  

 

MODERNIZACJA 

CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA                                                                  

W BUDYNKACH GMINNYCH 

 

Do 16 września 2019 r. wykonawca 

Spółdzielnia Metalowców “KOTLARZ” z 

Pleszewa, wybrany na podstawie 

zaproszenia do składania ofert zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. “Prawo 

zamówień publicznych”, dokona wymiany 

kołtów c.o. w budynkach OSP Międzylesie 

i Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu. 

Dotychczas użytkowany piec w 

budynku OSP Międzylesie na miał 

węglowy zostanie wymieniony na kocioł 

typ Retop z automatycznym podawaniem 

paliwa stałego, opalany węglem 

kamiennym sortymentu groszek, moc 150 

kW. 

Wymiana pieca pozwoli rozwiązać 

problem z notorycznym zadymianiem 

posesji w pobliżu budynku remizy OSP w 

Międzylesiu.  

Koszt inwestycji 45 387,00 zł. 

Także w budynku Samorządowego 

Przedszkola w Międzylesiu nastąpiła 

konieczność  wymiany kotła c.o., 

dotychczas użytkowany piec ze względu 

na poważną awarię nie mógł być dalej 

eksploatowany. 

W budynku przedszkola zostanie 

zamontowany nowy kocioł typ Retop z 

automatycznym podawaniem paliwa 

stałego, opalany węglem kamiennym 

sortymentu groszek, moc 100 kW, oraz 

zasobnik ciepłej wody 400l. 

Koszt inwestycji 51 537,00 zł. 



Oba kotły posiadają wydane przez 

Instytut Energetyki Instytut Badawczy w 

Łodzi: 

- Świadectwo “Urządzenie przyjazne 

środowisku” - badane zgodnie z 

wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia 

wymagania 5 klasy, 

- Zaświadczenie – spełnia wymogi 

dotyczące ekoprojektu określone 

Rozporządzeniem (UE) 2015/1189 z dnia 

28.04.2015 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dot. ekoprojektu dla kotłów na 

paliwa stałe. 

Całość wydatków związanych z wymianą 

kotłów c.o. zostanie poniesiona z budżetu 

gminy Międzylesie. 

EMERYCI I RENCIŚCI 

WRACAJĄ DO 

WYREMONTOWANEGO 

DOMU TKACZY 

 

 
W dniu 20.08.2019 r. po remoncie 

otwarto na powrót w Domkach Tkaczy 

pomieszczenie dla Koła Emerytów i 

Rencistów z gminy Międzylesie.  

 

 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych która dzieliła to 

pomieszczenie wraz z emerytami, spotykać 

się będzie tak, jak było to podczas 

remontu, w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

 
 

Pani Barbara Faron w imieniu 

emerytów i swoim podziękowała 

burmistrzowi za odnowienie domów 

tkaczy, które dzięki remontom nabrały 

nowego blasku.  

 

 
 



Projekt współfinansowany był ze  

środków “Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 

działania Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich - Ochrona 

Zabytków i budownictwa tradycyjnego”. 

Koszt remontu  to kwota 603 517,95 zł.   

Wyremontowane obiekty 

udostępnione zostaną mieszkańcom gminy 

jak i turystom, do tradycyjnego 

zwiedzania, a także jako miejsce różnego 

rodzaju wystaw, wernisaży i spotkań.  

 

PÓŁMETEK WAKACJI... 

 

Piknik rodzinny "Półmetek wakacji" ,który 

odbył się  na polu biwakowym w 

Międzylesiu już za nami. Dziękujemy 

wszystkim którzy w sobotę  3 sierpnia 

przyszli bawić się z drużyną strażaków z 

OSP Międzylesie, panią Kasią Jasińską,  

animatorkami MGOK-u   

i wolontariuszkami malującymi buzie.  

Najmłodsi wspaniale bawili się biorąc 

udział w licznych  konkursach, torach 

przeszkód, zabawach z dużymi bańkami 

mydlanymi, modelując balony, grając na 

bębnach, malując farbami, rysując kredą, 

itd.  

 

Każdy mógł też skosztować przepysznych 

domowych pierogów i ciast. Było 

kolorowo, smacznie, słodko i wesoło. 

Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim którzy zaangażowali się w 

przygotowanie pikniku-strażakom z 

Międzylesia, panu Michałowi Dusiowi, 

panu Maćkowi Dudkowi, pani Kasi 

Jasińskiej, Kindze, Eli, Karolowi i 

Maćkowi, paniom które lepiły pierogi i 

piekły ciasta, pracownikom MGOK.  

Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 

Szkolnego 2019/2020  wszystkim 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

WAKACJE Z REKREACJĄ  

W TLE 

 
 

Wakacyjny czas dobiega końca. 

Pogoda kapryśna, ale wszystkie cykliczne 

imprezy rekreacyjne szczęśliwie wstrzeliły 



się w bezdeszczowe dni tzn. przynajmniej 

na czas ich trwania nie padało.  

 

 
 

Kolejne trzy etapy „Korony 

Międzylesia” przeszły do historii. 

Czerwcowy III etap z Różanki do 

Długopola Górnego – wyjątkowo płaski, 

jak na góry, o długości 8,5 km oraz 100 m 

przewyższenia – pokonało 8 uczestników, 

a najszybszy Piotr Gdowski z Wrocławia 

w czasie 15 minut i 14 sekund. Kolejne 

letnie etapy „Korony Międzylesia” pod 

nieobecność sędziego odbyły się ze startu 

wspólnego, co dodało im niepowtarzalnego 

smaku, wyjątkowego dla każdego 

uczestnika. Lipcowy IV etap o dystansie 

4,9 km i 150 m różnicy wzniesień, który 

pokonało 8 osób, wiódł z Goworowa do 

Nowej Wsi. A ponieważ mamy szczęście 

do niespodzianek i tym razem takowa na 

nas czekała. Mieszkańcy domu – Agata, 

Przemek oraz ich pies Diuna, przy którym 

znajdowała się meta, zaprosili nas na sesję 

zdjęciową na teren swojej posesji, z której 

w całej okazałości roztacza się widok na 

Góry Bystrzyckie.  

 

 

Najmłodsza Natasza, która nadal 

korzysta z przywileju pokonywania trasy w 

rowerowej przyczepce zaprzęgniętej do 

roweru taty, otrzymała w prezencie od 

gospodarzy - podróżników książkę 

autorstwa p. Agaty „PSYgoda na czterech 

łapach. Diuna w Himalajach.” Były więc i 

rozmowy o podróżach, a także zaproszenie 

na rok przyszły na etap z poczęstunkiem na 

mecie.  

Sierpniowa „Korona” (V etap) 

wystartowała z Domaszkowa i wiodła nie 

najkrótszą drogą do Jaworka, czyli przez 

Nową Wieś. Tym razem 14. uczestników 

pokonało trasę o dystansie 7,1 km oraz 120 

metrowe przewyższenie. Kto miał czas się 

porozglądać w czasie jazdy to miał widoki 

ekstra klasa. 

Kto będzie najszybszy podczas VI 

typowo górskiego etapu z Międzylesia do 

Potoczka? O tym przekonamy się 21 

września 2019 r. Zapraszamy na miejsce 

startu w Międzylesiu przy pawilonie GS. 

Zapisy rozpoczynamy o 9.00. Do 

pokonania dystans 9,0 km oraz 250 m. 

różnicy wzniesień.  

Tak dla przypomnienia – w naszej 

imprezie wszyscy zajmują pierwsze 

miejsce. Pomiar czasu dodaje wyłącznie 

szczypty adrenaliny rowerzystom i 

pozwala im się poczuć „zawodowcem”, ale 

to nadal rekreacja. Dzięki rowerowi 

męczymy się i jednocześnie nabieramy sił. 

Jeździmy na rowerze by mieć serce jak 

dzwon. Kręci nas to, że kręci się świat, gdy 

kręcimy my, a z perspektywy rowerowego 

siodełka świat wydaje się piękniejszy. A 

ostatnio okazało się, że najważniejsza jest 

uśmiechnięta buźka wbita do Paszportu 

„Korony Międzylesia”. 

Biegacze i osoby, które wolą 

maszerować z kijkami lub bez odliczyli się 



zarówno na czerwcowej (11 osób), 

lipcowej (7 osób), jaki i na sierpniowej (13 

osób) imprezie marszowo-biegowej „Moja 

Dwunastka”. Za nami 82 imprezy – nie ma 

w Polsce drugiego takiego maratonu… 

Najbliższa 83 „Moja Dwunastka” 

już 07 września 2019 r. Zapraszamy do 

biura imprezy na międzyleski basen od 

9.30. Start godz. 10.00. Czas trwania 

aktywności 24 minuty. To minuty dla 

zdrowia, poprawy samopoczucia i 

kondycji, bo życie jest ruchem a ruch jest 

życiem. 

 

 

ZA NAMI II TURA CYKLU 

VEXA SKIROLL TOUR Z 

BIEGAMI KAMYK UPHILL I 

LEŚNY UPHILL 

 

W drugi weekend sierpnia 2019 roku w 

Górach Bystrzyckich na terenie gminy 

Międzylesie odbyły się dwa 

charakterystyczne biegi na nartorolkach 

pod górę, zaliczane do cyklu Vexa Skiroll 

Tour. Dwa biegi z pozoru łatwe, dla wielu 

okazały się jednak najtrudniejsze w całym 

serialu. Przeczytaj dalej jak przebiegała 

rywalizacja i kto wygrał.  

 

Kamyk Uphill i Leśny Uphill to zawody 

odbywające się w niewielkiej odległości od 

siebie w okolicach Międzylesia. 

Teoretycznie to dwa najłatwiejsze biegi 

całego cyklu Vexa Skiroll Tour, ale teoria 

nie zawsze idzie w parze z praktyką. Dla 

wielu uczestników właśnie tu rywalizacja 

jest najtrudniejsza. II tura cyklu Vexa w 

Górach Bystrzyckich do tej pory odbywała 

się we wrześniu. W tym roku po raz 

pierwszy zorganizowano ją w wakacje - 

dokładnie 10 i 11 sierpnia. 

 

Kamyk Uphill 2019 

 

Międzyleskie biegi mają swój wyjątkowy 

charakter. Sobotni Kamyk Uphill to jedyny 

polski transgraniczny bieg na nartorolkach, 

który startuje w Smreczynie przy drodze 

krajowej nr 33, a kończy się w Czechach 

przed samym schroniskiem na wzgórzu 

Adam. Wspaniałe widoki na wszystkie 

strony świata - pod warunkiem, że jest 

pogoda, oraz knedliki, piwo i kofola na 

zakończenie rywalizacji z pewnością 

nadają tym zawodom szczególną postać, 

ale w tym biegu najważniejszy jest profil 

trasy. 

 



Cóż wielkiego 4,5 km dystansu? Nic, 

chyba że do pokonania na tym odcinku jest 

300 m przewyższenia. To już robi się 

niezła wspinaczka. Krótki czas biegu - 

zwycięzcy pokonują trasę w czasie 

niewiele powyżej 18 minut - wymaga, by 

od początku do końca biec z maksymalną 

intensywnością. - W życiu nie byłem tak 

wyjechany na mecie - mówił po biegu 

Kamil Kaczyński, który rywalizował 

techniką klasyczną. Są zawodnicy, którzy 

przyznają, że dla nich właśnie ten 

najkrótszy dystans jest najbardziej 

wymagający z całego cyklu. 

 

 

Kamyk Uphill to jedyny bieg w 

dotychczasowej historii serialu Vexa 

Skiroll Tour, na którym od czasu do czasu 

padał deszcz. Podczas pierwszej jego 

edycji w 2017 roku lało jak z cebra. W tym 

sezonie chwilami kropiło, na szczęście 

pogoda wytrzymała i na dobre zaczęło 

padać już po dekoracjach. Niestety ciemne 

chmury pozbawiły zawodników jednej z 

nagród czekających na mecie, czyli 

pięknych widoków na pobliskie pasma 

górskie. 

W 2019 roku w zawodach wystartowało 68 

zawodników, którzy zmagali się w 

konkurencjach - techniką klasyczną, 

dowolnie i na sprzęcie z pompowanymi 

kołami. Większość wybrała rywalizację 

klasykiem. W tej konkurencji wśród pań 

trasę najszybciej pokonała Jadwiga 

Grynkiewicz (MT-Sport). Drugie miejsce 

i strata 38 sekund dla Moniki Judki 

(biegówki.eu - Judka Ski Team). Trzecia 

do mety ze stratą ponad 2 minut do 

najszybszej zawodniczki dobiegła 

Karolina Chudzikiewicz (SMS Szklarska 

Poręba / MKS Karkonosze). 

 

W rywalizacji męskiej bieg wygrał Czech 

Martin Valigura (Rockplast - Rovensko) 
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przed Jakubem Mrozińskim (Startski.pl 

Rollspeed Team), który na pokonanie trasy 

potrzebował o 41 sekund więcej niż 

zwycięzca. W ubiegłym roku kolejność na 

mecie była odwrotna. Trzecie miejsce i 

strata kolejnej pół minuty dla Grzegorza 

Legierskiego (team nabiegowkach.pl). 

W biegu techniką dowolną triumfowała 

Anna Gałek (Centrum Treningowe Retro), 

wyprzedzając Patrycję Szwed (TN 

Biegówki Wesoła / Decathlon Team) - 

strata 49 sekund i Annę Bezulską 

(Skipol.pl Team) - strata 1:09 do 

najszybszej. W konkurencji panów 

najszybszy był Jakub Ogorzałek 

(Biegówki Góry Sowie i Stołowe), przed 

Szymonem Bujanowskim (Nowa Ruda 

Biega), który zanotował czas o 41 sekund 

gorszy od zwycięzcy i Czechem Davidem 

Šrůtkiem (BKL Machov), który 

potrzebował na pokonanie trasy o 54 

sekundy więcej, niż zwycięzca. 

Stosunkowo duża grupa sportowców 

wystartowała w konkurenecji na rolkach i 

nartorolkach z pompowanymi kołami. We 

współzawodnictwie płci pięknej wygrała 

Jolanta Michajluk (Skiking.pl Team) 

przed Martyną Wiśniowską (team 

nabiegowkach.pl). Wśród mężczyzn 

najszybciej do mety dotarł Sławomir 

Siedziński przed Krzysztofem 

Kapitanem (obaj Skiking.pl Team). 

Trzecia lokata dla Adama Mielimąki z 

Pstrążnej. 

 

 

 

Leśny Uphill 2019 

 

 

Zawody odbywające się w niedzielę 11 

sierpnia na drodze z Niemojowa przy 

samej polsko-czeskiej granicy w kierunku 

Międzylesia. Dystans wynosi 7 km, a 

podbiegi na trasie są łagodne w 

porównaniu do większości biegów 

wchodzących w skład cyklu Vexa Skiroll 

Tour. Jest jednak jedna trudność, która 

spędza sen z oczu części uczestników 

zawodów. To zjazd, który występuje na 

trasie. Choć doświadczonym zawodnikom 

nie przysparza on trudności, jest także 

bezpieczny, bo na jego końcu jest 

wypłaszczenie, a nawet mały przeciwstok, 

a cała trasa jest zamknięta dla ruchu 

pojazdów, to jednak niektórzy zawodnicy 

są pełni obaw. Bywają tacy, którzy 

przyjeżdżają wcześniej na ten odcinek 

trasy i ćwiczą zjeżdżanie. 
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Leśny Uphill odbywał się po raz drugi i 

ponownie towarzyszyła mu wspaniała 

pogoda. W tym roku w biegu wystartowało 

74 sportowców. Tym razem najwięcej z 

nich wybrało rywalizację dowolną 

techniką na nartorolkach sportowych. 

W wyścigu techniką klasyczną po raz 

drugi w ten weekend wygrała Jadwiga 

Grynkiewicz (MT-Sport) przed Moniką 

Judką (biegówki.eu - Judka Ski Team), 

która dotarła do mety ze stratą 1:39. 

Trzecia ukończyła bieg Beata Dziura 

(Startski.pl Rollspeed Team). Jej strata to 

ponad 5 minut do najszybszej. 

W konkurencji panów triumfował 

Grzegorz Legierski (team 

nabiegowkach.pl), który o trzy sekundy 

wyprzedził Łukasza Bronowickiego 

(Centrum Treningowe Retro) i o sześć 

sekund trzeciego na mecie Ireneusza 

Rabskiego (Skipol.pl Team). 

W biegu techniką dowolną we 

współzawodnictwie pań powtórka z 

soboty. Wygrała Anna Gałek (Centrum 

Treningowe Retro), wyprzedzając o 1:48 

Patrycję Szwed (TN Biegówki Wesoła / 

Decathlon Team) i o ponad 3 minuty Annę 

Bezulską (Skipol.pl Team). 

 

Wśród mężczyzn podobnie jak w Kamyk 

Uphill, zwyciężył Jakub Ogorzałek 

(Biegówki Góry Sowie i Stołowe), 

wyprzedzając o 6 sekund Szymona 

Bujanowskiego (Nowa Ruda Biega) i o 18 

sekund Piotra Skowrona (trener / 

instruktor - Jakuszyce). 

W wyścigu na pompowanych kołach jako 

pierwsza i jedyna kobieta na mecie 

zameldowała się Martyna Wiśniowska 

(team nabiegowkach.pl). Pierwsze trzy 

miejsca w rywalizacji męskiej dla 

sportowców Skiking.pl Teamu - 

odpowiednio: Sławomira Siedzińskiego, 

Krzysztofa Kapitana i Tadeusza Lisa. 

 

WYNIKI XXV „TURNIEJU 

PIŁKI NOŻNEJ                                                                  

O PUCHAR BURMISTRZA” 
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28 lipca 2019 r. na boisku  

sportowym  w  Roztokach odbył  się  XXV 

„Turniej Piłki  Nożnej  o Puchar 

Burmistrza”.   

W  turnieju  uczestniczyły  drużyny: 

 1.  „ PORR”  Roztoki  

 2. LZS „ Śnieżnik”  Domaszków 

 3. LZS „Zieloni”  Roztoki” 

 4.  MLKS „Sudety” Międzylesie   

 Dla  zwycięzców turnieju przygotowano 

atrakcyjne nagrody  puchary i  dyplomy za 

zajęcie  I, II i III miejsca  dla drużyn, oraz  

nagrody indywidualne dla zawodników - 

statuetki i  dyplomy. I tak : 

 1/ Za  grę  sportową   „ Fair Play”   2/ dla  

króla strzelców,  3/ dla  najlepszego  

bramkarza      

 Za zajęcie IV  miejsca  nagrodą  był  

dyplom  i  piłka do gry w piłkę nożną,  

ponadto dla zwycięzców  ufundowano 

nagrody dodatkowe w postaci piłek do gry 

w piłkę nożną  i  kubków do  picia. 

Fundatorem drobnych  nagród  było 

również  Sołectwo Roztoki  i  LZS Zieloni 

Roztoki. 

Wyniki  rozgrywek : 

I -  miejsce -  Klub Sportowy „ LZS  

Śnieżnik „   Domaszków 

II – miejsce -  „  PORR „  Roztoki      

III – miejsce  - Klub Sportowy  MLKS „ 

Sudety „ Międzylesie 

IV – miejsce  -   Klub Sportowy  LZS „ 

Zieloni „ Roztoki 

 

 

 

 

Nagrody  indywidualne w  turnieju  w  

postaci dyplomów i  statuetek  otrzymali 

: 

1/ król   strzelców - Radosław Macura 

zawodnik  Klubu Sportowego MLKS „ 

Sudety” Międzylesie 



2/ najlepszy bramkarz -  Łukasz  Szabunio  

zawodnik Klubu Sportowego „ Zieloni” 

Roztoki, 

3/ Nagrodę „ Fair Play „  – Marek Żabski  

zawodnik Klubu Sportowego LZS „ 

Zieloni” Roztoki 

 Wyróżnieni zostali także dyplomami i 

małymi upominkami : 

1/ najmłodszy  zawodnik   -  Mikołaj 

Makowski 

2/ najstarszy zawodnik  -    Andrzej  

Kołodziejski 

3/ najwierniejszy kibic  -     Henryk  Wolf 

 

  Składam podziękowania 

współorganizatorom  i  uczestnikom  

XXV „Turnieju  Piłki Nożnej o  Puchar 

Burmistrza”  w  Roztokach w dniu 28 

lipca 2019 r : 

-   Firmie „ PORR”  za uczestnictwo i  

zaangażowanie w turnieju 

-   Panu  Zbigniewowi Borodziczowi  

repr.  Radę  Sołecką  wsi  Roztoki 

-   Państwu Teresie  i  Andrzejowi  

Fąfarom  repr.  Klub  Sportowy   LZS 

„Zieloni”  Roztoki 

za pracę społeczną  w krzewieniu  

kultury  fizycznej  i  zaangażowanie  w 

organizację zawodów na rzecz 

miejscowej społeczności .   

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasz Korczak 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka 

„EMAUS” (dawna szkoła) w każdy wtorek 

o godzinie 18.00 odbywają się spotkania 

Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich 

rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca pan Zbigniew 

Chrapczyński będzie przyjmował osoby 

uzależnione, a także członków rodzin osób 

uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych 

nie w „Domku Tkaczy”, a w Goworowie 

nr 17 Agroturystyka „Emaus” telefony : 

607 984 858, oraz 74-81 40 296 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

*02.09.2019*16.09.2019* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 



OGŁOSZENIE 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

2 wrzesień 2019 r. 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu 

 

godz. 8.00 – msza święta w kościele Bożego Ciała 

godz. 9.00 – apel 

godz.10.00 – zajęcia wg planu  

godz. 13.00 – odwozy 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie 

 

godz. 9.00 - Dom Kultury w Domaszkowie 

 



Dnia 11.08.2019 r. ruszyły rozgrywki piłkarskie klasy A runda Jesienna. Drużyna 

MLKS „Sudety” Międzylesie rozpoczęła sezon wygrywając w pierwszych dwóch 

meczach z Orlęta Krosnowice– 4:2 i z Zjednoczeni Ścinawka Średnia – 4:1. 

Terminarz rozgrywek klasy A Grupa 3  

Gospodarz Gość Data Godzina 

Orlęta Krosnowice Sudety Międzylesie 11.08.2019 14:00 

Sudety Międzylesie Zjednoczeni Ścinawka Średnia 15.08.2019 14:00 

Sudety Międzylesie Łomniczanka Stara Łomnica 25.08.2019 11:00 

Iskra Jaszkowa Dolna Sudety Międzylesie 01.09.2019 17:00 

Sudety Międzylesie Unia Złoty Stok 08.09.2019 11:00 

Pogoń ZEM Duszniki Sudety Międzylesie 15.09.2019 14:00 

Sudety Międzylesie Zamek Kamieniec Ząbkowicki II 22.09.2019 11:00 

Zamek Gorzanów Sudety Międzylesie 29.09.2019 16:00 

Sudety Międzylesie Polanica Zdrój 06.10.2019 11:00 

Śnieżnik Domaszków Sudety Międzylesie 13.10.2019 11:00 

Sudety Międzylesie ATS Wojbórz 20.10.2019 11:00 

Sudety Międzylesie Odrodzenie Szalejów Dolny 27.10.2019 11:00 

Słowianin Wolibórz Sudety Międzylesie 03.11.2019 11:00 

Sudety Międzylesie Polonia Bystrzyca Kłodzka 10.11.2019 11:00 

Czermna Kudowa Zdrój Sudety Międzylesie 17.11.2019 13:30 

Terminarz rozgrywek IV ligii okręgowej C2 Trampkarz Grupa 5 

Gospodarz Gość Data Godzina 

Sudety Międzylesie Polonia Bystrzyca Kłodzka 31.08.2019 13:00 

Orlęta Krosnowice Sudety Międzylesie 07.09.2019 13:00 

Sudety Międzylesie Trojan Lądek Zdrój 14.09.2019 13:00 

Śnieżnik Domaszków Sudety Międzylesie 21.09.2019 13:00 

Sudety Międzylesie Odrodzenie Szalejów Dolny 28.09.2019 13:00 

Polonia Bystrzyca Kłodzka Sudety Międzylesie 05.10.2019 13:00 

Sudety Międzylesie Orlęta Krosnowice 12.10.2019 13:00 

Trojan Lądek Zdrój Sudety Międzylesie 19.10.2019 13:00 

Sudety Międzylesie Śnieżnik Domaszków 26.10.2019 13:00 

Odrodzenie Szalejów Dolny Sudety Międzylesie 09.11.2019 13:00 

Serdecznie zapraszamy kibiców do dopingowania naszym drużynom. 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 


