
 

 

  



ROZMOWA Z BOGUSŁAWEM STECKIM                                    

PRZEWODNIKIEM GÓRSKIM, PILOTEM WYCIECZEK                                             

PRZODOWNIKIEM TURYSTYKI GÓRSKIEJ                        

INSTRUKTOREM PRZEWODNICTWA  

 

Po wielu latach działania jako przewodnik górski i przodownik turystyki górskiej 

zdobył pan, dzięki znacznej ilości głosów oddanych przez bezpośrednich uczestników 

swojej działalności, drugie miejsce w walce o tytuł „Osobowości Turystycznej Dolnego 

Śląska” w 10. edycji plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska”.  To znaczące 

wyróżnienie i ukoronowanie pańskiej wieloletniej pracy... 

 

Zaczęło się wszystko od nominowania mnie do udziału w plebiscycie o tytuł 

„Osobowości Turystycznej Dolnego Śląska”. Technicznie wyglądało to tak, że  nasze 

województwo podzielone zostało na pięć okręgów, a zwycięzcy tych okręgowych rozgrywek 

przechodzili do finału konkursu. Wygrałem w okręgu Kłodzko – Ząbkowickim dostając się do 

finału wojewódzkiego, w którym zająłem rywalizując z wieloma doskonałymi 

„przeciwnikami”  zaszczytne 2. miejsce.  

Cieszy mnie ten wynik, ale jeszcze bardziej cieszy mnie to, że swego poparcia 

udokumentowanego ilością wysłanych sms-ów, udzielili mi ludzie z nieomal całej Polski 

którzy uczestniczyli w wędrówkach przeze mnie prowadzonych ! Oczywiście znaczącego 

poparcia udzielili mi także mieszkańcy Międzylesia i okolic, co także jest powodem do 

satysfakcji ! 

Korzystając z naszego spotkania chciałbym tą drogą wszystkim, którzy przyczynili się 

do zajęcia przeze mnie tak wysokiego miejsca serdecznie podziękować za poparcie i wysłane 

sms-y ! 
 

Dlaczego został pan przewodnikiem? 

 

Od młodych lat fascynowały mnie góry, były moją inspiracją do działania, do 

aktywności, pobudzały wyobraźnię. Byłem ich bardzo ciekaw, często myślałem jak to jest na 

ich szczycie ? Zastanawiałem się jak się po nich chodzi, jak wygląda przyroda je otaczająca...  

Ale – podejrzewam, że decyzja iż zostanę przewodnikiem zapadła blisko 50 lat temu 

podczas wycieczki do Czorsztyna, której byłem uczestnikiem. Oprowadzał nas po 

czorsztyńskim zamku starszy, z długą siwą brodą i równie siwymi włosami przewodnik. 

Sposób, w jaki opowiadał o dziejach tej budowli mnie – młodego człowieka, zafascynował ! 

Udało mi się w przerwie zamienić z nim kilkanaście zdań, które na długo zapadły mi w 

pamięci i – podejrzewam, stały się zaczynem moich – trwających po dzień dzisiejszy 

zainteresowań... 

 

Czy łatwo zostać przewodnikiem? 

 

Zależy jak rozumieć słowo łatwo ? Dobrym przewodnikiem łatwo się nie zostaje, bo 

oprócz osobistych predyspozycji popartych solidną wiedzą, trzeba mieć w sobie – mówię tak 



na własny użytek, swego rodzaju „iskrę bożą”.  Kochać otaczającą nas przyrodę, szanować ją 

i pielęgnować... Ale też i kochać ludzi, bo to z nimi profesja przewodnika jest nierozerwalnie 

związana. Ale oprócz tych charakterologicznych zalet, trzeba jeszcze zdobyć wszelkie możliwe 

uprawnienia, a zaczyna się je zdobywać od momentu wstąpienia do PTTK. Jednak 

członkostwo w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym to dopiero początek. 

Najłatwiejsza chyba część „zostawania przewodnikiem”.  

Przewodnik musi mieć wykształcenie wyższe lub średnie, skończyć musi trwający 2 

lata (!) kurs przewodników, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Ponadto, zaliczyć musi 

półroczny staż... Uzbierałoby się jeszcze tych obowiązkowych zajęć stanowiących zaledwie 

wstęp do zostania przewodnikiem.  

A jak już wszystko się pokończy i zaliczy, to trzeba – by być dobrym przewodnikiem, 

mieć wyrozumiałą, kochającą żonę, która tak jak moja znosi od ponad  trzydziestu lat 

cierpliwie i nawet z uśmiechem moje półroczne nieobecności w domu, bo tyle mniej więcej 

spędzam czasu na oprowadzaniu wszystkich wycieczek... 

 

Jak przebiegała pańska „kariera” przewodnika do tej pory ? 

 

Zacznijmy od tego, że warunkiem zostania dobrym, czynnym przewodnikiem, jest 

oprowadzanie dużej ilości wycieczek. Ja – w skali roku prowadzę ich około 60. Użyję słowa, 

które ma nienajlepsze skojarzenia. Rutyna, ale pojęta jako duże doświadczenie. Ono 

potrzebne jest w każdej sytuacji. Trzeba mieć też – znowu dobrze pojętą pewność siebie. Te 

cechy przychodzą i kształtują się z czasem, ale trzeba je umieć z siebie wydobyć. Swoją 

przygodę z przewodnictwem zdobywałem stopniowo.  

Po zdaniu ostatnich egzaminów zdobyłem licencję klasy III na prowadzenie ludzi po 

górach, kolejna licencja była już klasy II, co pozwalało na prowadzenie wycieczek o większej 

skali trudności.  

Ambicja mobilizowała mnie do zdobywania kolejnych stopni „przewodnickiego 

wtajemniczenia”. Zdobyłem więc licencję na prowadzenie ludzi po  czeskiej stronie 

Karkonoszy i Sudetów.  

W tym roku zdobyłem licencję na prowadzenie wycieczek po czeskiej stronie Sudetów 

Wschodnich – Morawy. Egzaminy poprzedzone stosownym kursem zdawałem w Czechach. 

Żeby być dobrym przewodnikiem trzeba – mimo niemałego już doświadczenia, w dalszym 

ciągu się dokształcać i brać udział w szkoleniach organizowanych przez parki narodowe... 

 

Czy jakieś  osoby  lub sytuacje z wycieczek szczególnie zapadły panu w pamięć ? 

 

Nie przypominam sobie takich sytuacji, ale zapadają w pamięci  radujące serce i miło 

„łechczące” ambicję pożegnania po zakończonej wyprawie, podziękowania grupy – okrzyki, 

życzliwe słowa...  

Miłe jest także widoczne żywe zainteresowanie uczestników wycieczki,  a także pytania 

wskazujące na zainteresowanie tematem wycieczki i terenem, na którym się znajdujemy... 

 

 



Jakie miejsca w Sudetach poleci pan naszym czytelnikom ? 

 

Jest takie miejsce. Moje ulubione. Przepiękna, urocza i i ciągle zadziwiająca ziemia 

kłodzka ! Ziemia kłodzka słynie z wielu zabytków, i ciekawostek, które chcą zobaczyć turyści z 

całej Polski. Pamiętać jednak musimy, te tereny i  zabytki to nie tylko Szczeliniec Wielki i 

Błędne Skały, Muzeum Papiernictwa czy Kaplica Czaszek. Kusi także n.p. Międzygórze i 

wodospad Wilczki.  

Warto – będąc w Międzygórzu pamiętać, że początki swojego rozwoju wioska 

zawdzięcza księżnej Mariannie Orańskiej, która stworzyła tam letnisko w stylu alpejskim. 

Romantyczne i pouczające będzie poruszanie się śladami Marianny Orańskiej, które ukochała 

te ziemie ponad wszystko. Mało kto przecież wie, że np. Kamieniec Ząbkowicki to jej miasto i 

pałac.  

Śladami nieszczęśliwej księżniczki chodzi się w wielu miejscach w okolicach Kłodzka i 

Międzylesia. Historia pałacu jest równie zawikłana i dramatyczna jak losy samej księżniczki. 

Dobry przewodnik przybliży członkom grupy wiedzę z pogranicza baśni i rzeczywistości. I 

takich cudów z pogranicza baśni  mamy na ziemi kłodzkiej bez liku, w dalszym ciągu nie do 

końca przez turystów i wycieczkowiczów poznanych. Zapraszam do odwiedzin tej przepięknej 

ziemi ! 

 

Ze swojego doświadczenia - co jest najtrudniejszego w pracy przewodnika ? 

 

Chyba ciągła mobilizacja psychiczna. Bowiem od pierwszego spotkania z grupą do jej 

pożegnania trzeba ciągle mieć na uwadze bezpieczeństwo ludzi, i tak prowadzić wycieczkę, by 

jej uczestnicy byli zadowoleni z wyprawy i przewodnika.  

Przewodnik nie może pokazywać swoich emocji, musi być doradcą w sprawach – 

jeżeli zaistnieją – spornych. Musi samodzielnie rozwiązywać problemy powstałe podczas 

wycieczki i – o czym już mówiłem wcześniej, dbać o bezpieczeństwo grupy. Jest także tym, 

który w razie potrzeby świadczył będzie pierwszą pomoc...  

Doświadczenie przychodzi z czasem, ale przewodnik musi mieć stosunkowo szeroką 

wiedzę o np. niezbędnej podczas jazdy autokarem infrastrukturze. Musi wiedzieć gdzie są 

parkingi, w którym miejscu można się zatrzymać nie narażając na przykrości ze strony policji, 

znać przepisy na poziomie kodeksu drogowego. 

 

Jak zarezerwować wycieczkę i przewodnika ? 

 

Sprawa jest technicznie bardzo prosta. Trzeba skontaktować się z Biurem Ruchu 

Turystycznego PTTK lub z działającymi biurami turystycznymi. Można także  - ewentualnie, 

zgłosić zamiar odbycia wycieczki bezpośrednio do przewodnika. Jest lista krajowa 

przewodników, gdzie przy każdym nazwisku figuruje aktualny nr telefonu.  

Nadmienić chcę, iż można wymarzyć sobie i zrealizować wycieczkę do Czech. Ja np. 

jestem członkiem Klubu Czeskich Turystów przy Oddziale w Usti nad Orlicą.  



Pamiętać też należy, że funkcjonuje także w ruchu turystycznym „pilot wycieczek 

autokarowych”, na którego barkach spoczywają oprócz opowieści o np. zabytkach, noclegi 

grupy, bilety wstępu do muzeów itp.  

Ciekawostką jest, że Czesi nie mają przewodników górskich ani terenowych i często 

korzystają z naszej pomocy na zasadzie współpracy. 

 

Popularną formą turystyki są rajdy piesze... 

 

Imprezy tego typu stanowią rzeczywiście znaczącą część mojej działalności. Prowadzę 

m. innymi Ogólnopolski Sudecki Rajd Prawników, Ogólnopolskie Spotkanie Krajoznawcze 

Rodzin, czy  tzw. „Wyprawy Koronne” – członków Klubu Zdobywców Korony Gór Polskich... 

 

Skoro mówimy o górach polskich, to nie mogę nie zapytać pana już na koniec 

naszej rozmowy o pańskie „zdobywanie koron”, bo – podobno trochę tych trofeów pan 

już uzbierał... 

 

To prawda, uzbierało się już tych „koron” kilkanaście. Mam w posiadaniu  

następujące „korony” : Gór Polskich – 28 szczytów, Koronę Sudetów, Beskidów, Gór 

Świętokrzyskich, Karkonoszy, ziemi kłodzkiej, a jestem w trakcie „zaliczania” Korony Koron 

Gór Polskich”. Każdy ma jakieś hobby ! 

 

Dziękuję za rozmowę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27 SIERPNIA 2019 R. ODBYŁA  

SIĘ XII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

W proponowanym  porządku  obrad 

znalazło się podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ Statutu gminy Międzylesie 

2/ obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

3/ zmian w budżecie gminy na rok 2019 

Zainteresowanych przebiegiem 

sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl, gdzie w katalogu BIP 

otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam 

zapoznać się można z protokółem z obrad, 

oraz nagraniem video z przebiegu sesji. 

MODERNIZACJA POLA 

BIWAKOWEGO W MIEŚCIE 

MIĘDZYLESIE 

 

 

Z końcem sierpnia br. ukończona 

została budowa sanitariatów na polu 

rekreacyjnym w Międzylesiu. W miejscu 

zużytego, niespełniającego 

obowiązujących standardów sanitariatu, 

stanął nowy z wydzieloną częścią damską, 

męską oraz dla osób niepełnosprawnych. 

 

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo Usługowe 

TRANS-TAR Jerzy Kowalik  z  Czarnego 

Boru, za kwotę  167 280,00 zł. 

Inwestycja stanowi część projektu 

pn. „Modernizacja pola biwakowego w 

części infrastruktury turystycznej na dz. nr 

355/3 w mieście Międzylesie”, w ramach 

którego wybudowana została również 

wiata turystyczna wyposażona w 

ławostoły.  

Projekt jest współfinansowany ze  

środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 

społeczność”. 

Wartość dotacji do budowy sanitariatów 

wyniosła około 104 000 zł. 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


„NOWA KUCHNIA” W 

ZESPOLE SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNYM IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI W 

DOMASZKOWIE 

 

Zakończyła się realizacja projektu 

„Doposażenie i poprawa standardu obecnie 

funkcjonującej stołówki szkolnej w 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. 

Przyjaciół Dzieci”, w ramach rządowego 

programu moduł 3 „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. 

 

 

W ramach zadania w placówce: 

zlikwidowano piec węglowy, zmieniono 

system ogrzewania wody, wymieniono 

częściowo instalację elektryczną i wodną, 

wykonano wykładzinę z glazury i terakoty, 

zakupiono nowoczesny sprzęt, oraz 

wyposażenie do kuchni i zaplecza 

kuchennego. 

 

 

Wartość całkowita projektu 

wyniosła 122 317,30 zł, udział własny 

gminy 42 317,30 zł, środki pomocowe 80 

000,00 zł. 

Otrzymane wsparcie finansowe 

oraz środki gminne pozwoliły podnieść 

standard pracy kuchni co usprawniło w 

znaczny sposób przygotowywanie i 

wydawanie posiłków dla uczniów, 

poprawił się także komfort, oraz 

ergonomia pracy w wyremontowanym 

pomieszczeniach. 

 

MODERNIZACJA 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO                                                                 

NA OBSZARACH WIEJSKICH 

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

 



W ramach projektu pn. 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

obszarach wiejskich w gminie 

Międzylesie", współfinansowanego ze 

środków budżetu Województwa 

Dolnośląskiego w ramach konkursu 

„Dolnośląski Fundusz Pomocy 

Rozwojowej 2019”, w czterech 

miejscowościach gminy : Boboszowie, 

Roztokach Długopolu Górnym i 

Domaszkowie, na 197. słupach gminnych 

wymienione zostały oprawy świetlne wraz 

z tradycyjnymi żarówkami. Stare oprawy 

zastąpiono nowymi  wysokowydajnymi  

oprawami LED. 

 

Wykonawcą robót była firma 

LUXON Sp. z o.o. z/s w Kępicach.  

Inwestycja kosztowała 188 999,34 zł.   

Przyznana dotacja stanowi 75 % tej 

wartości.  

OSTATNI ETAP REMONTU 

ULICY KOLEJOWEJ                                              

W DOMASZKOWIE 

 

Dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych, wkład 

własny powiatu kłodzkiego, oraz dotacja z 

gminy Międzylesie złożyły się na 

dokończenie remontu ul. Kolejowej w 

Domaszkowie. Ostatni etap obejmuje 

odcinek od przejazdu kolejowego w 

kierunku Długopola Górnego o długości 

ponad 400 mb. W chwili obecnej Zarząd 

Dróg Powiatowych w Kłodzku ogłosił 

przetarg w celu wyłonienia wykonawcy 

robót. Szacunkowa ich wartość to blisko 

360 tys.zł. Planowany termin zakończenia 

zadania to koniec listopada br. 

NOWY PRZEBIEG DROGI 

POWIATOWEJ POMIĘDZY                                            

ROZTOKAMI A GAJNIKIEM 

 

W związku z budową zbiornika 

przeciwpowodziowego w Roztokach (gm. 

Międzylesie) , część drogi powiatowej nr 

3233D została zajęta pod jego budowę. W 

zamian został wytyczony nowy odcinek 

drogi o długości 1,2 km pomiędzy 

Roztokami a Gajnikiem, który aktualnie 

jest wykonywany przez wykonawcę 

zbiornika. W zeszłym tygodniu została już 

ułożona nawierzchnia asfaltowa.  

Jest to dla powiatu wartość dodana, 

bez naszych kosztów zyskujemy nowy 

odcinek, który będzie służył zarówno 

mieszkańcom jaki i turystom. Stara droga 

była mocno wyeksploatowana i wymagała 

już remontu, w zamian otrzymamy nową, 

wybudowaną od podstaw drogę do 

użytkowania. 

Jak informuje etatowy członek 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego  – Piotr 

Marchewka, nowym odcinkiem będzie 

można przejechać już z końcem 

września br.  

 

WIZYTA DELEGACJI Z 

MIASTA PARTNERSKIEGO 

LOHNE 

 
 

W dniach 22 – 26 sierpnia br. w 

Międzylesiu gościła 12. osobowa delegacja 

miasta partnerskiego Lohne (Niemcy). 



W trakcie  pobytu w naszym 

mieście, goście wzięli udział w wycieczce 

objazdowej po ziemi kłodzkiej, podczas 

której  mieli okazję zwiedzić gminę 

Międzylesie, oraz Bystrzycę Kłodzką.  

23 sierpnia delegacji 

zaprezentowano  nowo wyremontowane  

Domy Tkaczy w Międzylesiu, oraz będącą 

w trakcie realizacji inwestycję - budowę 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

w Roztokach, skąd udano się do Bystrzycy 

Kłodzkiej, gdzie zwiedzano muzea, 

oglądano mury obronne, oraz ratusz w 

Bystrzycy Kłodzkiej.  

 

Wieczorem odbyło się spotkanie  

zespołu do spraw współpracy partnerskiej 

gminy Międzylesie i miasta Lohne, 

reprezentowanego przez 8. osobowy skład, 

z koordynatorem, dyrektorem Zespołu 

Szkół w Międzylesiu - panem Ryszardem 

Bodnarem na czele. Podczas spotkania 

poruszone zostały tematy dot. dalszego 

rozwoju współpracy pomiędzy 

społecznościami obu miejscowości, oraz 

wspólnych projektów na 2020 rok. 

 

24 sierpnia delegacja  Lohne wraz z 

mieszkańcami Międzylesia uczestniczyła 

w pielgrzymce Szlakiem Papieskim na 

Trójmorski Wierch, w trakcie której 

podziwiali piękną panoramę Kotliny 

Kłodzkiej. Po pielgrzymce delegacja 

znalazła odpoczynek w gospodarstwie 

rybnym „Żubr” w Kamieńczyku. 

Następnego dnia - 25 sierpnia, 

goście mieli okazję uczestniczyć w 

gminnych dożynkach, które w tym roku 

organizowało sołectwo Nagodzice. 

Mamy nadzieję, że dla gości z 

naszego miasta partnerskiego Lohne była 

to niezapomniana i pełna dobrych wrażeń 

wizyta. 

PLON NIESIEMY PLON... 

 

 

 

Dożynki są świętem wszystkich 

ludzi pracujących na roli, pozwalają 

wyrazić wdzięczność  rolnikom za ich 

ciężką pracę i zebrane plony. W tym roku 

nasz gminne uroczystości dożynkowe 

odbyły się 25 sierpnia 2019 r. w 

Nagodzicach.  

 

Rozpoczęcie rolniczego święta 

poprzedził tradycyjny korowód, który 

składał się z 21. delegacji (w tym ogrody 

działkowe z zaprzyjaźnionych Kralik), z 

wieńcami dożynkowymi, prowadzony 

przez orkiestrę OSP Międzylesie, i 

starostów dożynek Eugenię i Jana 

Juchkiewiczów.  



 

Jak wieloletnia tradycja każe, z 

okazji Święta Plonów  odprawiona została 

dziękczynna msza polowa, którą w tym 

roku koncelebrował J.E. Ks. Bp Adam 

Bałabuch, biskup pomocniczy Diecezji 

Świdnickiej wraz księżmi z Dekanatu 

Międzylesie. 

Starostowie dożynek przekazali 

burmistrzowi bochen chleba, którym wraz 

z sołtysami obdzielił wszystkich 

zgromadzonych na dorocznym święcie. 

Sołtys Nagodzic pani Nadzieja Tylk 

przekazała sierp organizatorom 

przyszłorocznych dożynek, sołectwu 

Roztoki. 

Podczas dożynek wieńce 

ośpiewywały zespoły  śpiewacze z naszej 

gminy : Długopolanie, Boboszowianie, 

Międzylesianie i zespół Róża. Wystąpiły 

również panie z  Akademii Ruchu z 

Goworowa. 

 

 

Jak zawsze przy okazji dożynek 

rozstrzygnięte zostały konkursy gminne : 

 

Konkurs  „Jaki mój dom-taka moja 

gmina”, rozgrywany jest w dwóch 

kategoriach. W roku bieżącym w 

konkursie uczestniczyło 16 posesji. A oto 

zwycięzcy: 

 

Kat. 1. „Najpiękniejsza posesja” 

 

Wyróżnienia:  Pan Adam Prokop – 

Gniewoszów, Iwona Miśków-Kostrzewa – 

Długopole Górne 

III miejsce – Wioletta Czernecka - Roztoki 

II miejsce – Wiesława Łysiak - Goworów 

I miejsce –  Weronika Martyniuk - 

Smreczyna 

 

Kat. 2.  „Certyfikowana Miejscowość 

Aktywna” – sołectwo Roztoki 

 

Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy” 

 

Urodę tegorocznych wieńców, tak jak w 

latach ubiegłych oceniali sołtysi, a oto 

ich wskazania  

 

I miejsce 

Drugi raz z rzędu wygrał wieniec z 

Goworowa, który 1 września pojedzie do 

Ścinawki Średniej, reprezentować gminę 

Międzylesie na Dożynkach Powiatowych. 



II miejsce – Szklarnia 

W tym roku mieliśmy również dwa trzecie 

miejsca, które zdobyły sołectwa 

Smreczyna i  Boboszów 

 

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom 

konkursów GRATULUJEMY!!! 

Serdecznie podziękowania i gratulacje dla 

Pani sołtys oraz rady sołeckiej wsi 

Nagodzice, a także dla WSZYSTKICH, 

którzy bezinteresownie zaangażowali się w 

przygotowanie dożynek gminnych. 

 

DOŻYNKI POWIATOWE 

ŚCINAWKA ŚREDNIA 2019 

 

 
 

W niedzielę 1 września 2019 r. w 

Ścinawce Średniej odbyły się Dożynki 

Powiatowe, które rozpoczęły się mszą św., 

pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa 

Adama Bałabucha. 

 

Naszą gminę kolejny już raz 

reprezentował wieniec z Goworowa. Po 

mszy rozpoczął się korowód przenosząc 

wieńce na drugą część uroczystości.  

Następnie rozpoczęły się występy. 

Panie z Akademii Ruchu Goworów 

zjawiskowo otańczyły nasz wieniec. W 

programie rozstrzygnięto konkursy na 

„Najpiękniejszy Wieniec Powiatowy”, 

„Najlepszą Pajdę Chleba ze Smalcem” 

oraz „Pstrąg w Roli Głównej”.  

 
Pierwsze miejsce zajął wieniec z 

gminy Szczytna, drugie wieniec z gminy 

Radków, a trzecie z gminy Kłodzko. Nasz 

wieniec otrzymał wyróżnienie.  

Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom a szczególnie naszym 

reprezentantom z Goworowa !!! 

 

 

SEZON 2019 NA BASENIE 

W MIĘDZYLESIU 

 

 
 

W sezonie 2019 basen był czynny 

od 1 czerwca do 1 września. Wyjątkowo 



kapryśna pogoda tego lata w naszym 

regionie sprawiła, że z zaplanowanych 

761. godzin funkcjonowania – w 

rzeczywistości basen był czynny 624 

godziny, co stanowi 82% planu. Na 

Klientów czekaliśmy w każdy 

bezdeszczowy czas.  

 

Najlepszy pod względem 

pogodowym był czerwiec – upalny i 

słoneczny. W związku z tym to właśnie w 

czerwcu zanotowaliśmy największą liczbę 

amatorów kąpieli – 5.592 oraz rekordową 

liczbę wejść w ciągu dnia – 1.085. 

Natomiast lipiec nie rozpieścił nas 

pogodowo. Z powodu zimna i deszczu 

odnotowaliśmy aż 9 dni pod rząd, kiedy 

nikt nie skorzystał z naszych usług (tak 

jeszcze dotąd nigdy nie było), zaś basen 

był nieczynny łącznie 88 godzin z 

zaplanowanych 269.  

Łaskawy pogodowo pierwszy 

tydzień i druga połowa lipca sprawiły, że 

pomimo tak długiego okresu 

niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, z usług basenu 

skorzystało 3.934 chętnych. Pogoda w 

sierpniu była nieco łaskawsza, choć, dla 

odmiany, często nawiedzały nas burze. 

Znacznie więcej słonecznych i ciepłych 

dni, a w ostatnim tygodniu funkcjonowania 

nawet gorących, zaowocowało 

odwiedzinami 4.159 gości. Łącznie w 

sezonie 2019 z usług basenu skorzystało 

13.685 miłośników pluskania się w 

basenie.  

Po siedmiu sezonach 

funkcjonowania basenu wiemy, że 

potencjalni amatorzy rekreacji na 

odkrytym kąpielisku, najbardziej 

potrzebują błękitu nieba, słońca i gorąca – 

wówczas chętnie wskakują do wody dla 

ochłody. Niestety - jak wiadomo, na 

pogodę wpływu nie mamy. Natomiast 

niezmiennie dokładamy wszelkich starań, 

aby zapewnić odwiedzającym nasz basen 

usługę możliwie najwyższej jakości.  

Dziękujemy wszystkim 

odwiedzającym za wnoszone cenne uwagi, 

oraz liczne pozytywne informacje zwrotne 

świadczące o tym, że nasz basen spełnia 

Wasze oczekiwania i lubicie tu 

wypoczywać. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z 

naszych usług w sezonie 2020. 

                                                                      

Załoga Basenu Międzylesie 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 

 

 



       2 Września o godz. 8 w kościele, a o 

godz. 9 w Domu Kultury odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2019/2020. 

Podczas uroczystej akademii 

przygotowanej przez klasy II i III pod 

kierunkiem  p. J. Kensickiej i E. 

Jadwisieńczak wspominaliśmy 80 rocznicę 

wybuchu II wojny światowej oraz 

bohaterów, którzy tak dzielnie walczyli o 

wolność. Poza tymi smutnymi 

wspomnieniami pojawiły się oczywiście 

także te radosne  - lasy, jeziora, morze, 

góry i inne wakacyjne urocze miejsca. 

Choć widać jeszcze na naszych twarzach 

słoneczne promienie i czuć we włosach 

wakacyjny wiatr, stanęły się przed nami 

nowe plany, wyzwania i obowiązki. A 

więc, jak w słowach piosenki:  

 

„Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło,                                                                                                                 

przyjmij nas radośnie, miło i wesoło.                                                                                                                                      

Powracamy uśmiechnięci  i szczęśliwi,                                                                                                                            

mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły”. 

 

Wszystkim uczniom, a szczególnie 

PIERWSZOKLASISTOM, którzy 

rozpoczęli swoją przygodę z nauką 

życzymy, aby spełniały się Wasze 

marzenia o szkole oraz aby zdobywana 

wiedza umożliwiała Wam osiąganie 

sukcesów, poczucie radości, spełnienia i 

bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

WYCIECZKA NA GÓRĘ 

WŁODZICKĄ I DO 

MINIEUROLANDU. 

 

Dnia 8 września członkowie Szkolnego 

Koła Krajoznawczo Turystycznego zdobyli 

kolejny szczyt Korony Ziemi Kłodzkiej - 

Górę Włodzicką w miejscowości Świerki. 

Znajduje się tam odremontowana wieża z 

której widać Wielką Sowę, Góry 

Kaczawskie i Karkonosze. Pani prezes 

PTTK Międzygórze uroczyście pasowała 

naszych uczniów na członków PTTK 

Międzygórze. Następnie zwiedzaliśmy 

Minieuroland w Kłodzku. Przepiękne 

połączenie zabytków Dolnego Śląska, 

Berlina, Drezna, Paryża i Pizy w otoczeniu 

kwiatów. Jest tam tak urokliwie, że szkoda 

stamtąd wychodzić. Wszyscy wróciliśmy 

zadowoleni. 

 

 

WYSTARTOWALI ! 

 

7 września br. Wojewódzkim 

Turniejem Kwalifikacyjnym kadetów w 

Brzegu Dolnym rozpoczęty został sezon 

tenisa stołowego.  



Wart odnotowania był dobry 

występ Kasi Suławy, która w wyrównanej 

stawce zajęła 10. miejsce.  Milena  Furtak  

i  Martyna Filińska  zajęły miejsca 19-20,   

natomiast Bartosz Bzowy skończył turniej 

na miejscu 37 - 40.  

 

Wyniki – jak to zwykle po 

wakacjach, na początku sezonu, nie są 

najlepsze, ale   zważywszy że odbyły się 

dopiero 3 treningi jesteśmy  dobrej myśli i 

wierzymy,  że następne turnieje przysporzą 

nam więcej satysfakcji. 

 

 

 

 

ZAWODY SPORTOWO – 

POŻARNICZE 

OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH                                                                  

Z TERENU GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

 

7 września 2019 r. na stadionie 

miejskim im. Andrzeja Skowrona 

przeprowadzono gminne zawody 

sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z 

terenu gminy Międzylesie. Coroczne 

organizowanie zawodów strażackich ma na 

celu mobilizację do intensywnego 

szkolenia pożarniczego – wszystko po to, 

by skutecznie przeprowadzać akcje 

ratowniczo-gaśnicze. Jest to też rodzaj 

oceny stanu wyszkolenia pożarniczego 

strażaków-ochotników, jak również 

przygotowywanie do startu w zawodach 

wyższego szczebla. Zawody organizowane 

w takiej formie służą popularyzowaniu 

wśród społeczeństwa zagadnień ochrony 

przeciwpożarowej. 



 

 

W zawodach wzięło udział łącznie 14 

drużyn: 

 

Mężczyźni - Ochotnicze Straże Pożarne : 

Goworów, Roztoki, Długopole Górne, 

Domaszków, Międzylesie i Szklarnia 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

(chłopcy): Goworów, Roztoki, Międzylesie 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

(dziewczęta):Międzylesie 

Kobieca Drużyna Pożarnicza: Domaszków 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do 12. 

lat: Międzylesie, Roztoki 

Gościnnie zaproszona jednostka z gminy 

Bystrzyca Kłodzka - OSP Pławnica. 

 

Drużyny zmierzyły się w sztafecie 

pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. 

Rywalizacja była zacięta, ale uczestnikom 

nie brakowało też dobrego humoru. 

Zawody poprowadził niezawodny spiker 

Pan Arkadiusz Kot 

Do komisji sędziowskiej nie 

wpłynęły żadne protesty. Na zakończenie 

Przewodniczący Komisji kpt. Bartosz 

Zdęga odczytał protokoły Komisji 

Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki 

w poszczególnych konkurencjach : 

 

W kategorii mężczyźni: 

1. miejsce – Domaszków 

2. miejsce – Goworów 

3. miejsce – Międzylesie 

4. miejsce – Szklarnia 

5. miejsce – Roztoki 

6. miejsce – Długopole Górne 

 

W kategorii MDP chłopcy: 

1. miejsce – Goworów 

2. miejsce – Roztoki 

3. miejsce – Międzylesie 

 

W kategorii MDP do 12 lat: 

1. miejsce – Roztoki 

2. miejsce – Międzylesie 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasz Korczak wraz z Etatowym 

Członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

Piotrem Marchewką, Przewodniczącym 

Rady Miejskiej w Międzylesiu Jerzym 

Marcinkiem, oraz Radnym Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego 

Zbigniewem Szczygłem, uhonorowali 

drużyny pamiątkowymi dyplomami i 



pucharami dziękując wszystkim 

startującym drużynom za udział w 

zawodach. Podziękowano jednostkom OSP 

za stałą współpracę, gotowość bojową i 

pomoc mieszkańcom gminy. 

Drużyny otrzymały także nagrody 

w postaci bonów na zakup sprzętu 

strażackiego, OSP: I miejsce – 700,00 zł, II 

miejsce – 600,00 zł, III miejsce – 500,00 

zł, IV miejsce – 400,00 zł, V miejsce – 

300,00 zł, VI miejsce – 200,00 zł, MDP 

oraz KDP po 300,00 zł, dodatkowo MDP 

do lat 12 otrzymały nagrody rzeczowe. 

Fundatorami nagród byli: Burmistrz 

MiG Międzylesie, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Międzylesie, Starosta 

Powiatu Kłodzkiego oraz Dyrektor ZDIII 

Fabryka Izolatorów i Materiałów 

Izolacyjnych Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Elektrotechniki. 

 

      

   Dziękujemy za przybycie na zawody 

jednostce OSP Pławnica z Gminy 

Bystrzyca Kłodzka, która jest jednym 

naszych partnerów w realizacji projektu 

pn. „Modernizacja wyposażenia i 

wzajemna pomoc w sytuacjach 

kryzysowych w górach Orlickich i 

Bystrzyckich”, współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska. 

 

Zawody mimo niesprzyjającej 

pogody przebiegały bardzo sprawnie 

dzięki zdyscyplinowaniu druhów oraz 

dobrej organizacji ze strony gospodarzy 

OSP Międzylesie. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

14 PAŹDZIERNIKA 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

wszystkim nauczycielom i pracownikom 

oświaty składamy najserdeczniejsze 

podziękowania za trud wkładany w 

kształcenie oraz wychowanie dzieci i 

młodzieży.  

Są Państwo przewodnikami, którzy 

pomagają uczniom zgłębiać tajniki 

wiedzy, odkrywać świat, ale także 

kształtują ich postawy i system wartości. 

To wielki wysiłek oraz ogromna 

odpowiedzialność. 

Za to wszystko należą się Państwu słowa 

uznania, wdzięczność i szacunek. 

Życzymy Państwu, niegasnącego zapału 

oraz zaangażowania, aby praca z dziećmi                  

i młodzieżą stanowiła źródło satysfakcji 

zawodowej, uznania i szacunku ze strony 

wychowanków. 

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy 

Międzylesie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Międzylesiu    Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie 



         Jerzy Marcinek                          

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. 

UWAGA ZMIANA !!! 

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 

*07.10.2019*21.10.2019* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 





 

 

 



Projekt E-Senior 

Grupa w projekcie nr  127,  gmina Międzylesie 

 

W dniu 18.06.2019r. rozpoczęła się w naszej gminie realizacja projektu „E-Senior. 

Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i 

animacyjnych w środowisku lokalnym , współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Realizatorem projektu jest 

Fundacja Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu. 

Projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych  

 i medialnych, w tym między innymi korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi 

komputera i Internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych oraz 

stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych. Osoby po 65. roku 

mają okazję nauczyć się w ramach szkoleń m.in. utrzymywania i rozwijania   relacji z 

bliskimi (rodziną, przyjaciółmi, znajomymi) za pośrednictwem sieci, a także 

opanować bezpieczną obsługę konta bankowego online, robienie rezerwacji i zakupów online 

czy umawianie wizyty do lekarza przez Internet. 

Projekt zrealizowany zostanie dzięki odbywającym się  zajęciom  dydaktycznym w 

następującej ilości: 24 spotkań w wymiarze 3 godziny, 9 spotkań w wymiarze 2 godziny i 4 

spotkania animacyjne w wymiarze 6 godzin każde.  W projekcie uczestniczy 10 seniorów 65+ 

z gminy Międzylesie.  

Zajęcia z seniorami, które odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 

Międzylesiu prowadzi Pan Przemysław Niżnik. 

Uwaga : 

Istnieje możliwość zorganizowania drugiej grupy w ramach projektu „E-Senior”  pod 

warunkiem zgłoszenia się 10 osób powyżej 65. roku życia zainteresowanych udziałem w 

powyższym kursie. 

Więcej informacji na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu 748126343  bądź 

osobiście w MGOK w Międzylesiu plac Wolności 15.  

 



 

 

 

 
                                                                                                     Fundacja Partycypacji Społecznej  

                                                                                                                                     ul. Sieradzka 4c 

                                                                                                                                    60-163 Poznań 

                                                                                                        e-mail:biuro@fundacja-spoleczna.pl 

 



 

 

 

 

„53 Rajd Dolnośląski” w dniach  

04-06.10.2019 r. 
 

Automobilklub Ziemi Kłodzkiej – organizator „53 Rajdu Dolnośląskiego” zaliczanego do 

rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zaprasza na imprezę. 

W dniu 06.10.2019 r. przejazdy na terenie Gminy Międzylesie w godz.: 

- od 8:30 do 15:00 - trasa Goworów - Pisary, 

- od 9:00 do 15:30 -  trasa Międzylesie – Lesica.  

 

Więcej informacji na stronie http://www.azk.com.pl 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


