
 

 

 



ROZMOWA Z BURMISTRZEM MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE                                            

TOMASZEM  KORCZAKIEM 

 

Rok 2020 to rok niestety pandemii wywołanej przez covid-19, jak to wpłynęło na pracę 

pana Burmistrza ? 

 

Kończy się rok 2020, właśnie, kiedy rozmawiamy Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową 

na rok 2021, więc w jakimś stopniu podsumowaliśmy rok 2020. Trudny rok, nietypowy. Mimo, że 

pracuje już dużo lat w administracji stanąłem przed wieloma nowymi wyzwaniami. Do tej pory 

decydowałem o sprawach ważnych dla gminy, dla mieszkańców, a obecnie doszły problemy i decyzje 

istotne dla zdrowia i życia nas wszystkich.  

 

Jak w tym okresie wyglądała organizacja pracy pracowników urzędu i jednostek 

podległych ? Ten trudny czas przysporzył znaczną ilość problemów, Niełatwo było je rozwiązać 

?  

 

 Chciałem podziękować Radzie, pracownikom, służbom za pracę w roku 2020 za to, że mimo 

trudnego czasu zadania były realizowane i wykonywane. Też jak Państwo wiecie co dziennie mamy do 

czynienia z nowymi zakażeniami. Chorzy chorują różnie. Bywa, że bezobjawowo, ale też bywa, że 

muszą być hospitalizowani, a były też przypadki zgonów. Dlatego też organizacja pracy w takich 

warunkach jest trudna i niesie za sobą ciężar odpowiedzialności.  

Dziękuję dyrektorom jednostek oświatowych, nauczycielom, rodzicom i uczniom za 

organizację pracy szkół, przedszkoli i żłobka, a szczególnie za organizację jakże trudnej i 

niewdzięcznej pracy zdalnej. Przykład naszego międzyleskiego przedszkola pokazuje jak trudna i 

niebezpieczna to praca.  

Bardzo dziękuję pracownikom ZGKiM i ZUK za to, że realizują zadania, które przed nimi 

stoją mimo zagrożeń, które towarzyszą ich pracy. Nie mogę też pominąć i zapomnieć o poświęceniu 

strażaków ochotników, którzy zawsze są na posterunku. Bardzo ważne jest też dla nas bezpieczeństwo 

dziękuję więc policji za sumienną pracę, tym bardziej że wielu policjantów padło ofiarą choroby 

covid-19.  

Dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia pracującym na terenie naszej gminy, oraz w 

szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej, Polanicy Zdroju i w Kłodzku, gdzie trafia większość pacjentów z naszej 

gminy.  

Pamiętać należy też, że na pierwszej linii znajdują się pracownicy OPS, którym wyrażam duże 

uznanie, zawsze będę pamiętał o pracy Domu Kultury, gdzie pracownicy w pierwszym okresie 

pandemii pracowali we wszystkie dni powszednie, świąteczne oraz w święta wielkanocne, ponieważ 

zadaniem ich było żywienie wojska i policji.  

Dziękuję naszej bibliotece, że w okresie zamknięcia zawsze daje możliwość przeczytania 

dobrej książki, bo np. dla mnie książka jest dużym relaksem i wprost odpoczynkiem.  

Mimo przeróżnych obostrzeń działały i działają kluby sportowe, jakże to ważne w tych czasach 

dla psychiki i zdrowia… 

 

Inwestycje w gminie? Czy udało się zrealizować wszystko co było zaplanowane? Jak 

wygląda sytuacja finansowa w tak trudnym okresie? 

 

  W roku 2020 zrealizowana została większość zaplanowanych inwestycji budowlanych. Budżet 

zamknął się kwota ponad 40 mln zł. Gmina praktycznie nie posiada zadłużenia, jest przygotowana i 

wciąż przygotowuje się do możliwości realizowania kolejnych inwestycji w oparciu o fundusze 

krajowe, unijne i ewentualne zobowiązania bankowe.  



Wykonaliśmy w tym roku cztery nowe drogi asfaltowe, wiele dróg szutrowych uległo 

przebudowie, zrealizowaliśmy długo oczekiwaną wieżę na Czerńcu, która myślę, że od nowego roku 

będzie w pełni dostępna dla turystów.  

Wykonaliśmy nową elewację przedszkola w Domaszkowie, dach na byłym gimnazjum, kolejny 

etap termomodernizacji szkoły w Międzylesiu, wyremontowano dwie sale z toaletami w przedszkolu 

międzyleskim, rozpoczęliśmy szeroko zakrojony remont oczyszczalni ścieków, trwa wyposażanie 

Domków Tkaczy.  

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowaliśmy szereg budów placów zabaw, siłowni, 

oświetlone zostały ulice Pionierów i Słoneczna. Gruntownym działaniom agrotechnicznym poddana 

została płyta boiska w Międzylesiu.  

Powymieniane zostały nawierzchnie wielu mostów na terenie gminy i szereg innych działań. W 

roku 2021 chciałbym, abyśmy kontynuowali te działania, ale rozmach ich będzie zależny od 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych, jak również sytuacji pandemicznej w kraju.  

 

Jak przebiegała walka z pandemią w naszym rejonie, czy pan jako Burmistrz Miasta i 

Gminy Międzylesie poczynił jakiekolwiek kroki, aby pomóc mieszkańcom i służbom 

ratunkowym ? I czy stanowi to jakieś obciążenie dla budżetu ? 

 

Pandemia w roku 2020 to zmniejszenie wpływów podatkowych, to tez wydatki na zakup przez 

gminę środków dezynfekcyjnych dla  jednostek gminnych, Straży Pożarnej; zakup maseczek i kominów 

dla szeroko rozumianego grona pracowników gminnych (wszystkie jednostki podległe); dostarczyliśmy 

maseczki seniorom na początku pandemii, uczniom, gdy wrócili do szkoły, szpitalowi w Bystrzycy 

Kłodzkiej, Praktyce Rodzinnej. 

Zakupiliśmy kombinezony dla Pogotowia i Straży; zakupiony został radiowóz wspólnie z 

Powiatem dla naszej policji; kupiliśmy schodołaz dla Pogotowia.  

Gmina kupiła ozonator, lampy dezynfekujące dla szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej i poczyniliśmy 

szereg innych zakupów.  

 

Jak pandemia wpłynęła na organizację imprez kulturalnych i sportowych w tym roku,.. 

Trzeba było i w tej dziedzinie naszego życia podejmować  trudne  decyzje ? 

 

Rok był trudny, nie zorganizowaliśmy Tradycji Wielkanocnych, Dni Międzylesia, Jarmarku 

Świątecznego, nie będzie sylwestrowego pokazu ogni sztucznych.  

Bardzo nad tym boleję, ale również cieszę się, że mimo wszystko zorganizowaliśmy Puchar 

Burmistrza w piłce nożnej, odbyła się Korona Międzylesie, no i najważniejsze – odbyła się jakże 

ważna dla rolników impreza, czyli dożynki gminne.  

Bardzo, bardzo dziękuję organizatorom i uczestnikom dożynek za udział i organizację i Bogu 

dziękuję, że nic się złego nie wydarzyło.  

Cieszę się też, że udało się zorganizować i szczęśliwie odbyło się też ogólnopolskie 

zakończenie sezonu na nartorolkach, że funkcjonował nasz basen - to tez wielki ukłon dla 

pracowników.  

Mam też świadomość, że nie spełniliśmy wszystkich oczekiwań, ale też taki jest charakter tej 

pracy, którą zawsze porównuję do gospodarstwa domowego. Czy ktokolwiek z nas jest w stanie 

powiedzieć, że zrealizował wszystkie swoje plany i marzenia. Zawsze coś trzeba odłożyć, coś wybrać, 

zawsze stoimy przed trudną decyzją. Podobnie jest w mojej pracy.  

A teraz – na zakończenie naszego spotkania, chciałbym wszystkim Państwu mimo trudnego 

czasu i towarzyszących nam obostrzeń, życzyć SPOKOJNYCH, ZDROWYCH świąt Bożego 

Narodzenia i DOBREGO przyszłego roku. 

 

Dziękuję za rozmowę 

 



 

 

W dniu 27 listopada 2020 r. odbyła się 

XXVII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

OBRADOWANA W TRYBIE 

ZDALNYM 

w proponowanym porządku  obrad 

znalazły się następujące projekty 

uchwał :  

1/ w spr. podatku od nieruchomości 

2/ w spr. podatek od środków 

transportowych 

    3/ w spr. zmian w budżecie gminy na 

rok 2020 

    4/ w spr. wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 269 o pow. 0,06 ha obręb Gajnik 

    5/ w spr. przystąpienia do opracowania 

Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na 

lata 2021-2030, będącej strategią rozwoju 

ponadlokalnego 

Zainteresowanych przebiegiem 

sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 

po otwarciu zakładki  Rada Miejska  

zapoznać się można z protokółem z obrad 

 

 

18 GRUDNIA 2020 R.  

ODBYŁA SIĘ 

XXVIII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

OBRADOWANA W TRYBIE 

ZDALNYM  

W PROPONOWANYM 

PORZĄDKU OBRAD 

ZNALAZŁY SIĘ 

NASTĘPUJĄCE PROJEKTY 

UCHWAŁ: 

 
1/ w spr. w spr. ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu  

    Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 

2021.  

 

2/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Międzylesie na rok 2021 r.  

 

3/ w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Międzylesie.  

4/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 

2020.  

 

5/ w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

Aglomeracji Międzylesie.  

 

ZAKOŃCZENIE 

POWSZECHNEGO SPISU 

ROLNEGO 2020 

 
 

30 listopada 2020 r. zakończył się 

trwający od 1 września 2020 r. 

Powszechny Spis Rolny. W gminie 

http://www.miedzylesie.pl/


Międzylesie spisowi podlegało 635 

gospodarstw. Wszyscy spisali się 

w ustawowym terminie. Największy 

odsetek, bo ponad 60% gospodarstw 

zostało spisanych przez rachmistrzów 

terenowych i telefonicznych. Około 20% 

gospodarstw spisało się metodą samospisu. 

Na terenie naszej gminy działało 

dwóch rachmistrzów terenowych, którzy 

ze względu na sytuację pandemiczną w 

kraju, realizowali spis również 

telefonicznie. Spis przebiegał sprawnie.                                                                                                                     

Dziękujemy wszystkim rolnikom, 

rachmistrzom, członkom Wojewódzkiego 

Biura Spisowego oraz członkom 

Gminnego Biura Spisowego za sprawną, 

zakończoną sukcesem realizację 

Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

 

DOFINANSOWANIE DO 

BUDOWY INDYWIDUALNYCH                      

UJĘĆ WODY 

I PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 

2020 R. 
Informujemy, że z dniem 30 

listopada 2020 r. zakończył się kolejny 

etap dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków i 

indywidualnych ujęć dla mieszkańców 

naszej gminy. Z uwagi na bardzo duże 

zainteresowanie programem, oraz na 

ograniczony budżet przewidziany na ten 

rok, realizowane są wnioski złożone w 

zeszłym roku. 

Łącznie zrealizowano 11 

wniosków, w tym: 7 wniosków na 

dofinansowanie budowy indywidualnych 

ujęć wody, a 4 wnioski na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Łączna kwota finansowa 

wyniosła 36.500,00 zł 

W następnym okresie będą uwzględniane 

wnioski mieszkańców złożone w dalszej 

kolejności. 

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie 

inwestycje dotyczące budowy w/w 

urządzeń, które powstały po 2017 roku 

będą honorowane przy ogłaszaniu 

następnego naboru wniosków. Prosimy 

więc o dopilnowanie wszystkich 

formalności prawnych i finansowych, tak 

aby można było uzyskać odpowiednie 

dofinansowanie. 

ROBOTY PUBLICZNE  

W LISTOPADZIE 

 

 

W listopadzie pracownicy robót 

publicznych zatrudnieni przez Urząd 

Miasta i Gminy Międzylesie kontynuowali 

odkrzaczanie dróg na terenie gminy 

Międzylesie.  

 

Wysiłek skupiono przede 

wszystkim na drodze powiatowej nr 3269 

biegnącej od miejscowości Domaszków 

ulica Polna do miejscowości Nowa Wieś. 

Zakres prac prowadzonych przez 



pracowników robót publicznych został 

uzgodniony z administratorem drogi 

Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku. 

Prace na tym odcinku planuje się 

zakończyć do końca grudnia bieżącego 

roku. Wycięte gałęzie zostaną po nowym 

roku usunięte przez pracowników Zarządu 

Dróg Powiatowych. Odkrzaczenie drogi 

wydatnie poprawi widoczność i 

bezpieczeństwo ruchu.  

 

Pozostała część pracowników robót 

publicznych kontynuowała malowanie 

wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie. Po pomalowaniu korytarzy 

pracownicy kończą malowanie 

pomieszczeń biurowych.  

UTYLIZACJA FOLII I 

ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI 

ROLNICZYCH 

 
W listopadzie zakończono 

realizację projektu „Usuwanie folii 

rolniczych i odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej z terenu Gminy 

Międzylesie” wnioski o utylizację złożyło  

24 rolników na łączną masę odpadów 13,4 

tony, finalnie folię zostały dostarczone 

przez 14. rolników, a masa odebranych 

odpadów wyniosła 11,4 tony, z czego 

największa ilość dostarczona przez 

pojedynczego rolnika wynosiła 2,5 tony, a 

najmniejsza 180 kg. 

Finalny koszt realizacji projektu wyniósł 

13 050,77 zł, przy czym kwota 7 350,72 zł 

została sfinansowana z budżetu gminy 

Międzylesie, a kwota 5 700,00 zł 

stanowiąca 43,68 % zadania, 

dofinansowana została przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 

 

Jak co roku sołectwa realizują 

inwestycję i wydatki z funduszu 

sołeckiego. Na rok 2020 łączna kwota 

funduszu wyniosła 361 182,78 zł. Dzięki 

dotacjom z funduszu sołeckiego w roku 

bieżącym zrealizowano takie inwestycję 

jak: 

– Wyrównanie terenu i kontynuacja 

prac na świetlicy w Boboszowie 

– Budowa wiaty rekreacyjnej oraz 

zakup sprzętów w Długopolu 

– Zakup kosiarki i materiałów na 

dokończenie budowy parkingu w 

Dolniku 

– Montaż placu zabaw, tablicy 

informacyjnej oraz działania 

związane z estetyką wsi w 

Domaszkowie 

– Wyrównanie terenu i ułożenie 

kostki na placu rekreacyjnym i 

utrzymanie terenów zielonych w 

Gajniku 

– Doposażenie świetlicy i ogrodzenie 

placu zabaw w Gniewoszowie 

– Remont świetlicy oraz zakup 

sprzętów i utrzymanie terenów 



zielonych w Goworowie 

– Budowa szamba przy świetlicy 

wiejskiej oraz przygotowanie 

dokumentacji na lampy uliczne w 

Jaworku 

– Budowa studni głębinowej w 

Jodłowie 

– Kontynuacja budowy oświetlenia w 

Kamieńczyku 

– Remont świetlicy w Lesicy 

– Zakup skrzynki do instalacji 

elektrycznej oraz lamp w 

Michałowicach 

– Kupno urządzeń do ćwiczeń i 

wyposażenie dla siłowni w OSP, 

zakup ogrodzenia do przedszkola 

oraz zakup sprzętów i materiałów 

związanych z estetyką Międzylesia 

– Montaż siłowni street workout oraz 

przygotowanie terenu w 

Nagodzicach 

– Prace związane z placem 

rekreacyjnym w Niemojowie 

– Kontynuacja budowy oświetlenia w 

Nowej Wsi 

– Wyrównanie terenu przy siłowni 

oraz placu w Pisarach 

– Wyrównanie i przygotowanie 

terenu boiska sportowego w 

Potoczku 

– Dokończenie budowy oświetlenia 

w Roztokach, dofinansowanie 

dożynek i OSP oraz prace 

wykonane na placu festynowym w 

Roztokach 

– Budowa placu zabaw oraz 

częściowy remont drogi gminnej w 

Różance 

– Zakup siłowni plenerowej na placu 

rekreacyjnym w Smreczynie 

– Kupno materiałów i remont 

świetlicy w Szklarni 

 

Wszystkim sołtysom serdecznie 

dziękujemy za wkład i pracę przy realizacji 

zadań. 

 

PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ… 
 

 

 

     

      12 grudnia w kościele p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Orlické Záhoří odbyło się 

uroczyste poświęcenie dzwonu oraz figury 

św. Jana Nepomucena. Uroczystość ta była 

podsumowaniem projektu gminy Orlické 

Záhoří  „ Od wieży do wieży ze św. Janem 

Nepomucenem” , którego partnerem jest 

parafia p.w. św. Mikołaja w Domaszkowie. 

W uroczystości tej wziął udział burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie Pan Tomasz 

Korczak.  

 



ZAKOŃCZENIE 

PRZEBUDOWY DRÓG 

GMINNYCH W NOWEJ WSI, 

DŁUGOPOLU GÓRNYM I 

DOMASZKOWIE 

 

15 grudnia 2020 r. zakończona 

została przebudowa następujących dróg 

gminnych: drogi na działce nr 201 w 

Nowej Wsi o długości 682 m, od 

skrzyżowania z droga powiatową nr 3269, 

drogi na działce nr 174/6 w Długopolu 

Górnym o długości 237m, od wiaduktu 

kolejowego oraz drogi na działce numer 

828 w Domaszkowie o długości 129m, od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 119957 

na ulicy Polnej.  Drogi te ucierpiały w 

czasie intensywnych opadów deszczu w 

czerwcu 2019 roku.  

 

W ramach przebudowy 

przeprowadzono utwardzenie dróg, 

przebudowano system odwodnienia, 

utwardzono zjazdy oraz wykonano 

nawierzchnię z masy bitumicznej. Prace 

wykonała firma PAR TRANS 

TRANSPORT HANDEL Przemysław 

Parasiewicz, ul. Słowackiego 5, 57-500 

Bystrzyca Kłodzka. Ich wartość wyniosła: 

500.278,41 zł brutto. Środki finansowe w 

wysokości 500.000,00 zł gmina 

Międzylesie pozyskała z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Odbiór robót 

przewidziany jest na przyszły tydzień. 

 

WIEŻA WIDOKOWA NA 

CZERŃCU  ODDANA DO 

UŻYTKOWANIA 

19 października 2020 r. odebrano prace 

budowlane wieży na Czerńcu. Następnie 

zgłoszono koniec robót i wystąpiono do 

Nadzoru Budowlanego w Kłodzku o 

pozwolenie na użytkowanie wieży. 

Skompletowano wszystkie niezbędne 

dokumenty techniczne.  

 

W końcu listopada gmina Międzylesie 

otrzymała zaświadczenie mówiące o braku 

sprzeciwu, w związku z czym dnia 03 

grudnia 2020 r. wieża została oddana do 

użytkowania, zamontowano urządzenie, 



które liczy turystów odwiedzających 

wieżę. Planowane uroczyste otwarcie 

nastąpi wiosną - 23 kwietnia 2021 r.  

 

ZAKOŃCZENIE 

REKULTYWACJI GMINNEGO               

SKŁADOWISKA ODPADÓW  

W MIĘDZYLESIU  
 

Z końcem listopada br. zakończona 

została rekultywacja zamkniętego  

gminnego składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w 

Międzylesiu.  

Prace związane z przeprowadzeniem 

procesu rekultywacji składowiska 

rozpoczęto w roku 2015 r., kiedy to gmina 

podpisała z  firmą  Geotrans  S.A   z/s  we 

Wrocławiu umowę  na świadczenie usług 

rekultywacyjnych i wykonanie  

dokumentacji.  

 

 

 
W latach 2015-2016 firma 

przygotowała niezbędną dokumentację i 

pozyskała stosowne zezwolenia dla 

przeprowadzenia tego procesu.  A w  roku 

2017 przystąpiła do prac na składowisku, 

do dnia 30 listopada tego roku, firma 

Geotrans S.A. wykonała następujące prace: 

1. prace przygotowawcze: prace 

porządkowe, profilowanie 

wierzchowiny składowiska odpadów 

obejmujące przemieszczenie odpadów 

oraz plantowanie powierzchni 

składowiska odpadów; 

2. porządkowanie i zabezpieczenie przed 

erozją wodną i wietrzną skarp oraz 

powierzchni korony składowiska 

poprzez wykonanie warstwy 

wyrównawczej; 

3. kształtowanie bryły składowiska 

(wypełnienie luk, ubytków i 

zagłębień) poprzez wykonanie 

warstwy uszczelniającej; 

4. wykonanie dwóch studni 

odgazowujących złoże odpadów;  

5. wykonanie warstwy glebotwórczej z 

materiałów i odpadów zgodnie  z 

obowiązującymi  w tym zakresie 

przepisami; 

6. wykonanie zabiegów 

agrotechnicznych, przeprowadzenie 



obsiewów mieszanką traw                    

i wykonanie nasadzeń krzewów i 

drzew w granicach kwater. 

 

 
Proces rekultywacji prowadzony był  

zgodnie z decyzją wyrażającą zgodę na 

zamknięcie składowiska odpadów, wydaną 

przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego, w oparciu                o 

projekt rekultywacji i zamknięcia 

składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne                        i obojętne w 

Międzylesiu. Według decyzji prace na 

składowisku musiały zostać ukończone do 

dnia 31.12.2020 r. Bezpośredni i stały 

nadzór na całością rekultywacji sprawował 

Zakład Usług Komunalnych  w 

Międzylesiu, który w imieniu gminy 

zarządza  składowiskiem. 

Obecnie teren składowiska w 

znacznej części pokryty jest ziemią, 

dopiero na wiosnę  praktycznie cały okryje 

się  roślinnością. 

 

UWAGA: Teren składowiska jest 

monitorowany. Na terenie składowiska 

obowiązuje całkowity zakaz składowania 

jakichkolwiek odpadów.  

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA PSORW 

W dniu 10 grudnia 2020 r. w formie 

zdalnej odbyło się posiedzenie Zarządu 

Stowarzyszenia PSORW, które prowadził 

Przewodniczący Pan Marek Chmielewski. 

Zgodnie z porządkiem na początku zostały 

omówione i przegłosowane ewentualne 

zmiany w Księdze Marki Sieci 

Najciekawszych Wsi jakie zaproponował 

Poseł na Sejm RP Pan Ryszard 

Wilczyński, ekspert ds. SNW. Następnie 

omówiono zasady ogłoszonego konkursu 

„Miejsce ciekawe” będącym nowym 

produktem turystyki wiejskiej. Celem 

konkursu jest poszukanie ciekawych 

miejsc, które mogą poszczycić się bogatym 

dziedzictwem kulturowym, 

przemysłowym, przyrodniczym, oraz 

upamiętniające ważne postacie lub 

wydarzenia historyczne. Informacje o 

konkursie dostępne są na stronie 

www.psorw.pl. W dalszej części spotkania 

omówiono miejscowości, które w roku 

2021 będą przystępowały do certyfikacji w 

ramach Sieci Najciekawszych Wsi. Po 

omówieniu proponowanych zmian 

warunków formalnych i finansowych 

certyfikacji Sieci Najciekawszych Wsi 

posiedzenie się zakończyło.         

NOWY RADIOWÓZ DLA 

POLICJI W MIĘDZYLESIU 
 

18.12.2020 R. w Międzylesiu przed 

Posterunkiem Policji, odbyło się oficjalne 

przekazanie nowego terenowego 

radiowozu – Hyundai Tuscon z napędem 

4x4.  

http://www.psorw.pl/


 
 

Zakup samochodu dla policjantów w 

Międzylesiu był możliwy dzięki 

zaangażowaniu i wspólnemu 

dofinansowaniu przez Powiat Kłodzki, 

Gminę Międzylesie oraz wkład własny z 

budżetu policji. 

Kluczyki do nowego samochodu 

przekazali komendantowi Tomaszowi 

Ociepie, Piotr Marchewka Członek 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego wraz z 

Tomaszem Korczakiem Burmistrzem 

Międzylesia.  

 

 
 

Jak podkreślił Piotr Marchewka, okazana 

pomoc jest nie tylko wyrazem dobrze 

układającej się współpracy, ale też 

dbałości o bezpieczeństwo lokalnej 

społeczności. 

 

 

Burmistrz Tomasz Korczak wspomniał, że 

samochód, który został zakupiony dla 

Policji w Międzylesiu, będzie wstanie 

sprostać warunkom w górzystym terenie.   

 

Samorządy powiatu i gminy wsparły 

inwestycję łącznie w kwocie 60 tys. po 30 

tys. każdy samorząd. Zakup radiowozu to 

koszt 120 tys. zł.  

Samochód przeznaczony będzie do działań 

funkcjonariuszy na terenie gminy 

Międzylesie.   

 

Użytkującym nowy radiowóz policjantom 

życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi ! 

 

INFORMACJE KRÓTKIE ALE 

WAŻNE… 

W związku z pandemią w tym roku 

nie odbędzie się pokaz sztucznych ogni.  

Prosimy mieszkańców o dostosowanie się 

do obostrzeń  covidowych w święta i 

Nowy Rok. 

**** 

16.12.2020  burmistrz Tomasz 

Korczak przekazał kartki świąteczne 

wykonane przez nauczycieli  szkoły 

podstawowej w Międzylesiu dla 

pracowników szpitala w Kłodzku oddziału 

„covidowego”.  Szczególne podziękowania  

dla pani dyrektor Jadwigi Radziejewskiej 

która  wzruszona postawą nauczycieli  

przekazała życzenia „zdrowia, zdrowia, 

zdrowia”  wszystkim pracownikom szkoły 

oraz mieszkańcom gminy Międzylesie  

**** 

W listopadzie w domu pomocy 

społecznej w Jodłowie rozwinęło się  

ognisko choroby covid 19.  W wyniku 

zakażeń kilkunastu pacjentów zostało 

zarażonych, a w śród nich pan Mariusz 

Kościelniak współwłaściciel  ośrodka.  

Wirus okazał się silniejszy i pan 



Kościelniak niestety  zmarł. Ogromne 

wyrazy współczucia dla rodziny i 

współpracowników. Cześć jego pamięci  

**** 

Praktyka lekarza rodzinnego  

doktora Kazimierza Juźwina zgłosiła 

gotowość przeprowadzania szczepień w 

naszej gminie. O organizacji szczepień 

będziemy mieszkańców informować w 

kolejnych informatorach 

**** 

Trwa remont gabinetu 

stomatologicznego w przychodni w 

Międzylesiu.  Gabinet ma być wyposażony 

w nowy sprzęt.  O terminie otwarcia 

gabinetu będziemy informować 

mieszkańców w kolejnych wydaniach 

informatora 

**** 

22 grudnia w Bystrzycy Kłodzkiej 

w siedzibie pogotowia ratunkowego 

odbyło się przekazanie przez gminę 

Międzylesie  urządzenia do transportu 

pacjentów popularnie zwane 

„schodołazem”. W przekazaniu brała 

udział  oddziałowa Zofia Szlemp, 

kierownik transportu  Leszek Pazdyk , oraz  

ratownik medyczny Stanisław Szura.  

Koszt urządzenia 7074 zł.  Gmina 

Międzylesie sfinansowała ten cenny dar, 

który służył będzie wielu potrzebującym… 

 

 

RAZEM NA ŚWIĘTA 

„Razem na Święta” to akcja MEN, 

której celem jest zachęcenie uczniów                

do niesienia pomocy innym. Jest to trzecia 

edycja akcji, ale nasza szkoła w 

Domaszkowie  bierze   w niej udział po raz 

pierwszy. Ministerstwo zaproponowało 

uczniom zaangażowanie się w kilka 

działań: 

•  wykonanie kartek z życzeniami 

świątecznymi  

• samodzielne przygotowanie słodkich 

upominków (np. pierniczków)                                



i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób 

potrzebujących z najbliżej okolicy 

• przygotowanie ozdób świątecznych dla 

osób z rodziny, najbliżej okolicy, 

przyjaciół,  

• zaoferowanie pomocy osobom chorym 

lub starszym w przedświątecznych 

zakupach 

• zorganizowanie zbiórki darów dla 

schroniska dla zwierząt 

• przygotowanie kartek dla kombatantów i 

Rodaków na Kresach 

• wsparcie organizacji oferujących pomoc 

Polakom i Polonii za granicą. 

 

Uczniowie klasy 4 z inicjatywy 

wychowawczyni  przygotowali 

własnoręcznie piękne, świąteczne kartki, 

upiekli pod czujnym okiem swoich mam 

mnóstwo pierniczków i ciasteczek, którymi 

obdarowali najbliższych, oraz wykonali 

świąteczne ozdoby i stroiki. 

 

Dobro powraca, pamiętajmy, że warto 

pomagać i sprawiać innym radość. 

Serdecznie dziękuję wszystkim moim 

uczniom i rodzicom za udział w akcji. 

Wychowawczyni klasy IV 

 

„JEDNA ŁAPKA, DRUGA 

ŁAPKA, JA JESTEM 

NIEDŹWIADEK” 

 

 Mięciutkie, puchate , małe i duże. 

Takie misie towarzyszyły dzieciom 25 

listopada w przedszkolu w Domaszkowie, 

by razem się bawić, świętować i uczyć. 

 W tym roku dzieci nie mogły 

przynieść do przedszkola swoich 

ukochanych pluszowych misiów. Ale 

wspólnie z nauczycielkami w każdej 

grupie powstały wspaniale prace 

plastyczne. I tak: grupa maluszków 

zaprzyjaźniła się niedźwiadkami 

polarnymi, wykonanymi z ryżu; czterolatki 

tańczyły w pięknych przepaskach z 

misiami na głowie, dzieci pięcioletnie 

ubierały misie wycięte z tektury w 

sweterki, przeplatając kolorowe włóczki, a 

starszaki samodzielnie rysowały swoje 

ulubione misie. 



 

 Tego dnia dzieci poznały historię 

pluszowego misia i dowiedziały się, jak 

powstają zabawki pluszowe. Wspólnie 

bawiły się w przy piosenkach: „Pluszowy 

miś”, ”Jestem niedźwiadek”, ”Stary 

niedźwiedź mocno śpi”. Dla dzieci w tym 

dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy 

ruchowe, plastyczne konkursy i tańce. 

Nawet na śniadanie był przysmak misiów, 

czyli zdrowe kanapeczki  z miodem. 

 

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU 

 7 grudnia jak co roku nasze 

przedszkole w Domaszkowie odwiedził 

szczególny gość. Był to najprawdziwszy 

Święty Mikołaj! Nasz przemiły gość 

zagościł w każdej sali i w każdej 

podarował dzieciom przepiękne prezenty. 

Każda z grup przygotowała również 

niespodzianki dla Mikołaja w postaci 

występów artystycznych.  

 

 

 

 



 

Mikołajowi bardzo się podobały i obiecał, 

że odwiedzi nas również za rok! 

 Serdecznie dziękujemy rodzicom za 

duże zaangażowanie w organizację 

uroczystości. 

W ŚWIĘTA KAŻDE DZIECKO 

WIE, JAK PIERNICZKI PIECZE 

SIĘ …” 

 

 

 Tak, jak w słowach piosenki, 

najmłodsze przedszkolaki w okresie 

świątecznym poznają tradycje i zwyczaje 

bożonarodzeniowe. Jednym z nich jest 

wypiekanie i dekorowanie pysznych 

pierniczków. W ramach zajęć                      

i realizacji programu preorientacji 

zawodowej, poznaliśmy zawód cukiernika             

i specyfikę tej pracy. Teoria teorią, ale nie 

ma to jak zajęcia praktyczne, poprzez które 

uczymy się najefektywniej. Po krótkim 

wstępie przystąpiliśmy do 

przygotowywania ciasta, wycinania 

wzorów, wypiekania, a na końcu                 

do dekorowania świątecznych 

smakołyków. Radości było co niemiara, 

apetyt również dopisywał, ale oczywiście 

nie zapomnieliśmy o poczęstunku dla 

naszych koleżanek i kolegów z 

przedszkola, a także pani dyrektor                        

i pracowników.    

  

Bo to takie ważne, byśmy nie tylko w 

Święta, pamiętali o innych ludziach                 

i cieszyli się nawet z tych drobnych rzeczy.  

 

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE W 

MIĘDZYLESIU INFORMUJE 

 
Pomimo przestrzegania warunków 

sanitarnych oraz obostrzeń związanych z 

COVID-19,  na tyle na ile jest to możliwe 

w warunkach przedszkolnych, od 30 

listopada większość pracowników 

przedszkola zmagała się z groźnym 

wirusem. Nie wiemy kiedy i nie wiemy jak 

doszło do zakażenia. Głównie dotknęło to 

pracowników, którzy mieli bezpośredni 

kontakt z dziećmi. Każdy pracownik i jego 

rodzina, przeszedł zakażenie określane 

przez lekarzy jako stan ciężki   i nie 

wszyscy są w stanie powrócić do pracy 

jeszcze w tym roku kalendarzowym.  



Przedszkole początkowo musiało 

ograniczyć swoją działalność do jednego 

oddziału, a następnie zawiesić zajęcia. W 

obecnej chwili stopniowo wracamy do 

pracy, więc po Nowym Roku 

funkcjonowanie przedszkola powinno 

powrócić do normalnego trybu.  

 

Już 21.12.2020 r. przedszkole 

otwarte będzie od godziny 6:30 do 15:30 

dla dwóch oddziałów, w tym jeden oddział 

będzie pracował od 8:00 do 13:00, drugi 

oddział od 6:30 do 15:30.  

 

Prosimy Rodziców o wcześniejsze 

telefoniczne ustalenie z nauczycielką 

pracującą, czy jest miejsce na przyjęcie 

dziecka, gdyż dwa oddziały nie mogą 

liczyć więcej niż 50 dzieci, czyli po 25 

dzieci na oddział. Nadal zachowujemy 

zasadę pierwszeństwa przyjęcia do 

przedszkola dzieci, których rodzice 

realizują zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i 

zwalczaniem COVID-19 (np. dzieci 

pracowników 

systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu 

i przedsiębiorstw produkcyjnych) oraz 

dzieci, których rodzice w żaden sposób nie 

mają możliwości pogodzenia pracy z 

opieką w domu. 

 

Dnia 04.01.2021r. rozpoczynają się 

ferie zimowe. Jeżeli nic się nie zmieni, 

wszyscy będziemy na swoich 

stanowiskach po długiej i wyczerpującej 

absencji. Dzieci będą mogły przyjść do 

przedszkola bez przeszkód. Jeżeli jednak 

planują Państwo dalsze pozostawienie 

dzieci w domach na okres ferii zimowych, 

proszę zgłosić taką decyzję 

wychowawczyni grupy. Informacja ta, 

ułatwi nam organizację pracy.  

Po feriach na dzieci czekać będzie zaległa 

mikołajkowa niespodzianka.  

 

Na te święta życzymy wszystkim 

mieszkańcom gminy Międzylesie pięknych 

i niezapomnianych chwil w gronie 

domowników. Niech te piękne chwile 

przyniosą radość i wzruszenie oraz 

wzajemną życzliwość i optymizm w 

nadchodzącym Nowym Roku. Niech 

Nowy Rok przyniesie samo dobro.  

Życzymy rozsądku, przemyślanych 

decyzji oraz spokoju w zdrowiu i radości z 

kontaktów telefonicznych z rodziną oraz 

odpowiedzialnego podejścia do walki z 

wirusem. 

 

ODPALENIE ŚWIATEŁEK 

 NA CHOINCE 

 
W niedzielne popołudnie 6 grudnia na 

Rynku w Międzylesiu mogliśmy spotkać 

świętego Mikołaja                           z 

orszakiem: był renifer, śnieżynki i 

świecący anioł. Okazją do spotkania było  

uroczyste odpalenie świątecznego 

oświetlenia. Na spotkanie przybył 

burmistrz Tomasz Korczak, ks. proboszcz 

Maciej Martynek i oczywiście dorośli 

mieszkańcy z dziećmi. Przy zachowaniu 

obostrzeń covidowych Mikołaj ze swoimi 

pomocnikami rozdali wszystkim 

najmłodszym czekolady i uwieczniali się 

na pamiątkowych zdjęciach. Pan Jacek 

Rumin włączył iluminacje ,które zostały 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/sluzby-mundurowe
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/sluzby-mundurowe
https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/tematy/p/przedsiebiorstwo


przyjęte przez zgromadzonych na Rynku 

wielkimi brawami. 

 

Mikołaj dziękuje serdecznie za pomoc 

harcerkom z 3Drużyny Harcerskiej 

ARMAGEDON. 

 

 

FERIE ZIMOWE INACZEJ 

NIŻ DOTĄD BYŁO… 

 

Ferie zimowe 2021 odbędą się w tym 

samym terminie równocześnie dla 

wszystkich uczniów z całej Polski. 

Przypadają na okres pomiędzy 4 a 17 

stycznia 2021 roku.  

 

 
 

INFORMACJE Z MGOK 

29  FINAŁ  WOŚP JEST 

PRZENIESIONY 

NA 

31  STYCZNIA 2021 r. 

 
Sztab jest zarejestrowany, 

wolontariusze  zgłoszeni, materiały od 

WOŚP już przyszły. W związku z 

ogłoszoną przez ministra zdrowia 

„narodowej kwarantanny” termin Finału 

został  przesunięty na koniec stycznia 

2021r 

PÓŁKOLONIE 

W czasie ferii zimowych tj.: od 04 

stycznia 2021 do 17 stycznia 2021 

zorganizowane zostaną półkolonie w 

MGOK Międzylesie i w Domu Kultury w 

Domaszkowie. Zgodnie z wytycznymi 

Ministra Edukacji  na półkolonie mogą 

uczęszczać tylko uczniowie kl. I-IV 

Zajęcia tradycyjnie odbywać się 

będą w godz. od 9.00 do 13.00 z 

zachowaniem wszystkich obostrzeń 

zgodnych z reżimem sanitarnym. 

  Rodziców prosimy o wcześniejsze 

zgłaszanie i zapisanie dzieci, ponieważ 

zgodnie wytycznymi  ministerialnymi 

grupa może liczyć 12 osób. 

Wszelkich informacji udzielają 

pracownicy MGOK i  Domu Kultury w 

Domaszkowie. 



 

SZOPKA NA RYNKU  

Na Międzyleskim  rynku stanęła 

Szopka Bożonarodzeniowa. Dziękujemy 

pracownikom domu kultury za realizację, 

nadmienimy że szopka jest monitorowana.  

 

PODSUMOWANIE KONKURSU 

MGOK NA KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 
 

Komisja konkursowa oceniająca nadesłane 

kartki bożonarodzeniowe przyznała 5 

nagród głównych, 28 wyróżnień, ponadto 

każdy uczestnik otrzymał nagrodę za 

udział. Łączna liczba nadesłanych kartek 

to 126.  Nagrody można odbierać w 

MGOK w Międzylesiu oraz w Domu 

Kultury w Domaszkowie. Wszystkim 

uczestnikom bardzo dziękujemy za udział. 

Nadesłane kartki są barwne, kreatywne i 

oddają doskonale ducha świąt. Zwycięskie 

prace można oglądać w gablocie MGOK w 

Międzylesiu.  

 
 

ZWYCIĘZCY KONKURSU: Filip 

Marchewka 13 lat, Ola Nicoś 9 lat, 

Mateusz Worosz 11 lat, Julia Urbaniak 8 

lat, Maja Łukaszewska 10 lat. 

 

Dziękujemy za tak duży odbiór konkursu i 

za każdą nadesłaną kartkę. Byliśmy pod 

wrażeniem każdej z nich. Dziękujemy 

również Gminie Międzylesie za 

dofinansowanie nagród w konkursie.  

 
 

ŚWIĄTECZNE MARZENIE W 

OKNIE - PODSUMOWANIE 

KONKURSU MGOK 
 

Drodzy mieszkańcy, mamy przyjemność 

poinformować, że wpłynęło do nas 20 prac 

konkursowych. Komisja przyznała 5 

nagród głównych, 6 wyróżnień, 8 nagród 

za udział, 1 nagrodę pocieszenia i 1 

nagrodę specjalną.  

 

 
 



Największa ilość prac została nadesłana z 

Domaszkowa, bo aż 17 ! 

 

 

 
 

Jedna praca z Długopola Górnego i dwie z 

Międzylesia. Szczególnie dziękujemy Pani 

Joli Ptasińskiej - wychowawczyni ze 

szkoły podstawowej w Domaszkowie, za 

mobilizację dzieci do wzięcia udziału w 

konkursie wraz z rodzicami. W tym 

konkursie najbardziej zależało nam na 

integracji rodziny we wspólnych 

działaniach twórczych i świątecznych - 

udało się ;) . 

Dziękujemy również Gminie Międzylesie 

za zasponsorowanie nagród dla 

zwycięzców.  

 

 
 

ZWYCIĘZCY:  

Joanna Nicoś z rodziną, Alan Gądek, 

Rodzina Dębskich, Amelia Filipek z 

rodziną, Iwona Miśków-Kostrzewa z 

rodziną.  

 

 



KONKURS MGOK 
GRAJĄC SKOCZNIE PRZY 

CHOINCE NA.... 
 

Zapraszamy wszystkich wspólnie 

zasiadających do wigilijnych stołów o 

wzięcie udziału w konkursie 

organizowanym przez MGOK, czekają 

atrakcyjne nagrody.  

Start: 21.12.2020, koniec: 3.01.2021.  

Należy przesłać do nas film ze 

wspólnego kolędowania przy choince. 

Szczegóły w regulaminie na stronie 

MGOK w Międzylesiu oraz na stronie 

facebookowej MGOK w Międzylesiu. 

Zapraszamy ! 

 

REKREACJA RUCHOWA 

W CZASACH PANDEMII 

 
Rok 2020 chyli się ku końcowi. 

Cieszymy się, my organizatorzy i my 

uczestnicy, że w tym najdziwniejszym 

roku, mimo wszystko, udało się wspólnie 

uprawiać rekreację ruchową i 

kontynuować, choć z przerwami, z 

obostrzeniami, z ograniczeniami, nasze 

lokalne imprezy: marszowo-biegową 

„Moją Dwunastkę” oraz rowerową 

„Koronę Międzylesia”. Skoro przetrwały w 

tak trudnym dla nas wszystkich czasie, to z 

pewnością będzie ich ciąg dalszy. Miejmy 

nadzieję, że w bardziej sprzyjających 

warunkach wszyscy chętni będą mogli 

oddawać się przyjemności, jaką jest 

aktywność ruchowa – zwłaszcza w tej 

przyjaznej atmosferze tworzonej przez 

wszystkich uczestników. 

 

 

 

 

 



 

Historia imprezy marszowo-

biegowej „Moja Dwunastka” sięga 

listopada 2012 roku, kiedy to spotkaliśmy 

się na międzyleskim stadionie po raz 

pierwszy. I tak miesiąc w miesiąc, rok za 

rokiem i dnia 5 grudnia 2020 r. 

spotkaliśmy się po raz 95. Początkowo 

czas aktywności ruchowej trwał zaledwie 

12 minut, ale na wyraźne życzenie 

uczestników obecnie jest to „12” z plusem, 

czyli na spacerowanie, maszerowanie lub 

bieganie uczestnicy mają aż 24 minuty. Z 

czasem odkryliśmy, że to nie pokonany 

dystans jest najważniejszy. Po prostu 

czerpiemy radość ze wspólnego spotkania 

połączonego z aktywnością ruchową na 

miarę możliwości i chęci. Dzięki tym 

chęciom udało się przez te wszystkie lata 

wspólnie pokonać dystans 1.687 km – 

prawda, że daleko dotarliśmy… np. do 

Lillehammer w Norwegii. Dodając do tego 

224 osoby przynajmniej raz uczestniczące 

w imprezie oraz 1.374 osoby zapisane na 

listach startowych… Jest się czym chwalić 

– brawa dla wszystkich! Styczniowe 

„Dwunastki” pod hasłem „Policz się z 

cukrzycą” odbywały się na międzyleskim 

rynku w ramach finałów Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niestety 

pandemia na razie nas ogranicza. W 

związku z tym pierwsze spotkanie 

marszowo-biegowe w nowym 2021 roku 

zaplanowane jest na bieżni stadionu w 

sobotę 9 stycznia 2021 r. – oczywiście w 

obowiązującym rygorze sanitarnym. Start 

godz. 10.00. 

Rowerzyści zaczęli tworzyć historię 

imprezy rowerowej „Korona Międzylesia” 

w kwietniu 2013 roku. Za nami osiem 

kolarskich sezonów, 44 trasy wiodące 

niemal wyłącznie pod górę, 95 osób, które 

przynajmniej raz zdobyły któreś z licznych 

wzniesień na terenie gminy Międzylesie, 

908 uczestników zapisanych na listach 

startowych, 2 osoby uczestniczące we 

wszystkich etapach…  

W sezonie 2020 na trasy „Korony” 

na przynajmniej jeden etap wyruszyło 23 

uczestników a na listach startowych 

zapisano 67 osób. Z symbolicznym 

otwarciem sezonu rowerowego, z 

wiadomych powodów, czekaliśmy aż do 

lipca i udało się zorganizować 5 etapów. 

Natomiast symboliczne zakończenie 

sezonu rowerowego odbyło się 17 

października 2020 r. Po raz ósmy 

rowerzyści zmierzyli się z trasą Goworów 

– Jodłów (5,7 km oraz 350 m różnicy 

wzniesień) tzw. „koronnym” etapem, 

niezmiennym od początku trwania 

„Korony” i będącym ukoronowaniem 

całego sezonu. Szczęśliwie nawet deszcz 

odpuścił na czas trwania naszej imprezy. 

Na start oczekiwaliśmy w komfortowych 

warunkach w ciepłej świetlicy wiejskiej 

udostępnionej przez Panią Sołtys 

Goworowa Violettę Przybylską, która 

ugościła nas gorącą herbatą i słodkościami. 

A potem start – co minutę - a po 13 

minutach wszyscy rowerzyści na trasie. Na 

rowerach, na tym ostatnim etapie, po raz 

pierwszy w sezonie przypięte numery 

startowe, by ułatwić zadanie sędziemu na 

szczycie. Najszybszy Dominik Smoleń 

zdobywa Jodłów w 22 minuty i 59 sekund. 

Najbardziej wytrwali i podziwiający 

urokliwy las nie dłużej niż 45 minut. Na 

wszystkich na mecie czekają ognisko 

rozpalone przez p. Darka Kosacza, 

kociołek z upieczonymi kiełbaskami i 



pyszną cebulką przygotowanymi przez p. 

Małgorzatę Płaziak, gorąca herbata, 

słodkości, napoje…Nawet błotnisty 

parking w ogóle nie przeszkadza, bo 

atmosfera jak zawsze gorąca.  

Na zakończenie sezonu mnóstwo 

niespodzianek. Na pierwszy ogień 

rowerzystom wręczono „Koronapaszporty” 

z profilami tras tegorocznej „Korony” oraz 

uzyskanymi czasami przejazdu, a także 

statuetki własnoręcznie wykonane przez 

Agnieszkę i Rafała Majewskich. Statuetki 

trafiły także do wszystkich pozostałych 

uczestników finału. Na szyi kilkorga 

rowerzystów, którzy do nas dołączyli w 

tym sezonie, zawisły medale 

kolekcjonerskie z sezonu 2019. Następnie 

Burmistrz Międzylesia, który w 

nietypowym sezonie jeździł bardzo 

nietypowo, bo po raz pierwszy, 

koronowymi trasami, wręczał najbardziej 

aktywnym uczestnikom oraz 

organizatorom upominki. Nie brakowało 

też licznych podziękowań – także na 

piśmie. Tak naprawdę należą się one 

wszystkim, którzy tworzą „Koronę”, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają 

się do tego, że impreza tak pięknie się 

kręci. Ważni są wszyscy i starterzy, i 

sędzia mierzący czas, i ratownicy 

medyczni, i obsługa biura imprezy, i ci, 

którzy dla rowerzystów organizują 

ogniska, przygotowują smakołyki, i ci, 

którym można na starcie wrzucić do 

bagażnika nadmiar rzeczy, i spontaniczni 

oraz okazjonalni pomagacze, i liczni 

fotoreporterzy. Dzięki temu, że nieustannie 

mamy rowerzystów chętnych do jeżdżenia 

w „Koronie”, Wy wszyscy jesteście 

potrzebni i nigdy nie jest Was za dużo. 

Niespodzianką finałową był 

koronowy tort – nie dość, że przepiękny to 

i przepyszny – hand made by Agnieszka i 

Rafał (podobno z naciskiem na Rafał). I 

tylko producent skarpet rowerowych nie 

zdążył na czas, więc póki co uczestnicy 

symbolicznego zakończenia mają w rękach 

vouchery, które już można wymieniać na 

szyte na miarę watahowe skarpety (u Pani 

Komandor na basenie). 

Kończąc, pragniemy podziękować 

UMiG w Międzylesiu za wsparcie 

finansowe przeznaczone na zakup 

cateringu dla uczestników zakończenia 

rowerowego sezonu, który tak naprawdę 

nigdy się nie kończy.  

Do zobaczenia na biegowych i 

rowerowych trasach, na przyszłorocznych 

aktywnych spotkaniach. Szefowa tego 

zamieszania Katarzyna Grzybowska vel 

Kania.   

 

DUŻO GIER, EFEKTY RÓŻNE... 

 

 

 

21.11. 2020 rozegrany został mecz 

tenisa stołowego 4 ligi.  MLKS Sudety 

Międzylesie gościły drużynę Pałacu 

TTIESCHA  Wałbrzych. Zwycięzcami 

zostali nasi tenisiści, którzy pokonali 

rywala  wynikiem 10/5. Był to kolejny już 

kolejny bardzo dobry   występ naszej 

drużyny. Punkty zdobywali : Paweł Furtak 

2.5  Bolesław Dyc 2,5, Artur  Kwaśnik 

2,5 i Sławomir  Bielak 2,5 punktu.  

 



 

 

 

 

 

28.11.2020  rozegrany został mecz 

tenisa stołowego 4 ligi  w  Makowicach. 

SUDETY Międzylesie wystąpiły z prośbą 

 do Makowic o przełożenie meczu z dnia 

28,11 na dzień 29.11 ze względu na 

kłopoty kadrowe,  lecz Makowice 

odmówiły. Takie podejście do prośby 

sportowego przeciwnika są rzadkością, 

bowiem kluby zawsze się w takiej sprawie 

porozumiewają, Makowice wyczuły 

jednak okazję łatwej wygranej i zachowały 

się w sposób nie sportowy. Sudety 

pojechały  w bardzo osłabionym 

przegrywając 10/2 

 

         29.11. 2020. rozegrany został turniej 

Mistrzostw  Dolnego Śląska Weteranów. 

Bardzo dobry występ zanotował weteran 

miedzyleskiego tenisa stołowego, 

wieloletnitrener naszych młodych 

tenisistów   Bogusław Zadorożny, 

zajmując 3 miejsce. Z kronikarskiego 

obowiązku należy wspomnieć, że nasz 

zawodnik jest już w bardzo statecznym 

wieku, co – jak widać, nie przeszkadza mu 

grać jak za młodych lat… Gratulujemy !  

 

Św. Mikołaj dotarł do młodych 

tenisistów. Na ostatnim treningu  rozdawał 

prezenty Mikołajkowe naszym 

milusińskim.  W wyczekiwanego gościa z 

dalekiej Północy wcielili się i paczki 

wręczali Burmistrz  Międzylesia Pan 

 Tomasz Korczak oraz dyrektor Szkoły 

Podstawowej  Ryszard Bodnar. O 

przyszłość tenisa w Międzylesiu  martwić 

się nie musimy… 

5.12.2020 rozegrany został mecz 

tenisa  stołowego 5 ligi. MLKS  SUDETY 

gościły drużynę z  Makowic. Niestety 

Makowice spuściły lanie naszym 

dziewczętom, była to już niestety ich druga 

porażka.  Bardzo dobry mecz zagrała 

Oliwia Neter  wygrywając wszystkie swoje 

mecze. Punkty zdobywały :  Oliwia Neter 

4,5  Katarzyna Suława 2,5  Milena Furtak 

0,  Filińska Martyna 0 i Kornelia Kowal 0. 

Po karnym klęczeniu na grochu, nasze 

zawodniczki obiecały, że będą dokładały 

wszelkich możliwych starań, by kolejnego 

lania nie dostać ! Wierzymy i czekamy na 

wygraną ! 

Panowie nie lepsi od pań !  W dniu 

5,12,2020 rozegrany został mecz tenisa 



stołowego  4 ligi. MLKS  SUDETY 

Międzylesie gościły drużynę z BSTS 

 Bystrzyca Kłodzka. Dzięki lepszej 

postawie bystrzyckich tenisistów efektem 

gry stała się  następna porażka 

SUDETÓW. Mecz zakończył się  

wynikiem 10/ 3.  Punkty dla Sudetów 

zdobyli, Artur Kwaśnik 1 Bolesław Dyc 1 

 Sławomir Bielak 1, Paweł Furtak 0. Nie 

gratulujemy ! 

19,12,2020 rozegrana została 

ostatnia kolejka 4. ligi  pierwszej rundy 

rozgrywek. Po bardzo dobrych i 

wyrównanych grach SUDETY 

 Międzylesie grając tym razem na 

wyjeździe przegrały niestety 2. punktami z 

Tąpadłami 10/8. Punkty  zdobyli; Bolesław 

Dyc 3  Sławomir Bielak 2  Artur Kwaśnik 

1,5   Paweł Furtak 1,5. 

***** 

19,12,2020 rozegrana została 

ostatnia kolejka pierwszej  rundy 

rozgrywek. MLKS  SUDETY  Międzylesie 

na wyjeździe pokonała w 5. lidze  drużynę 

IMPULS  Kłodzko 10/8. Bardzo dobrze 

zaprezentowały się dziewczyny 

wspomagane przez swego trenera,  

 zdobywając punkty : Oliwia Neter 3,5  

Katarzyna Suława 3,5  Milena Furtak 0  

Martyna Filińska 0. Jedyny mężczyzna w 

tym gronie Bogusław Zadorożny zdobył 

punktów 3. Gratulujemy ! 

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

 

Dotarła do nas smutna wiadomość  Nie 

ujmując nikomu, ale z cała stanowczością 

możemy stwierdzić, że odszedł od Nas , 

Nasz najwierniejszy kibic Pani Janina 

Stępak. Pani Janina od wielu wielu lat była 

obecna na naszych meczach czy turniejach 

i gwarantujemy, że na zawsze pozostanie 

w sercach MLKSu. Rodzinie składamy 

najszczersze wyrazy współczucia. 

MLKS Sudety Międzylesie 

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

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

UZALEŻNIONYCH                              

I CZŁONKÓW ICH RODZIN 

NA CZAS NIEOKREŚLONY 

ZAWIESZA SIĘ SPOTKANIA                                                              

Z P. ZBIGNIEWEM 

CHRAPCZYŃSKIM… 

 

…jednak w czasie, który może być 

szczególnie  trudny dla osób 

uzależnionych, a także sprzyja 

nadmiernemu spożyciu alkoholu, można – 

w razie potrzeby otrzymania pomocy, 

kontaktować się z P. Zbigniewem 

Chrapczyńskim  

dzwoniąc :  

607 984 858 lub 74- 81 40 296 

 

 

 

 

 

 

 

 


