
 

 

 

 



ROZMOWA O REMONTACH DRÓG POWIATOWYCH   Z PIOTREM 

MARCHEWKĄ CZŁONKIEM  ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

Od  dłuższego już czasu mówi się o potrzebie remontu drogi prowadzącej z 

Międzylesia do Pisar. „Tymczasem „gołym okiem” widać, że fizycznie nic się w tej sprawie 

po dzień dzisiejszy  nie dzieje… 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego kolejny rok czyni starania w sprawie dofinansowania 

remontu drogi od Międzylesia do Pisar na odcinku blisko 4 km. Jego wartość zgodnie z 

kosztorysem wyceniona jest na 3 mln zł.        

 W ostatnim czasie złożyliśmy wniosek do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie 

przyznania dotacji w wysokości 2,4 mln zł. na wykonanie odbudowy tej drogi. Pozostała część 

została zabezpieczona w budżecie powiatu kłodzkiego, gminy Międzylesie oraz Nadleśnictwa 

Międzylesie.          Oczekujemy na 

pozytywną weryfikację wniosku i w przypadku przyznanego dofinansowania ze środków 

budżetu państwa niezwłocznie przystąpimy do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia 

wykonawcy i rozpoczęcia prac remontowych.  

Umówiliśmy się na rozmowę o drogach, więc pomówmy o kolejnej. Droga Różanka 

– Niemojów… 

W ubiegłym roku powiat kłodzki złożył również wniosek o dofinansowanie w sprawie 

remontu drogi powiatowej Różanka – Niemojów na odcinku ponad 5 km. Niestety w ramach 

niedawno ogłoszonych wyników naboru w programie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

droga ta nie znalazła się na liście wniosków z przyznaną dotacją. Prawdopodobnie w okresie 

wakacji uruchomiony zostanie nabór wniosków na rok 2022. Wtedy jeszcze raz złożymy 

wniosek o przyznanie dofinansowania. Szacowany koszt remontu tej drogi to ponad 4 mln zł. 

Bardzo zniszczona jest też droga wiodąca z Goworowa do Nowej Wsi. Może kilka 

słów na jej temat. Może chociaż ta droga zostanie „dostrzeżona pozytywnie” przez 

gestorów od pieniędzy…  

Rzeczywiście. Kolejnym mocno zniszczonym odcinkiem drogi powiatowej jest droga 

Goworów – Nowa Wieś. Została ona pozytywnie zweryfikowana przez Komisję Wojewódzką 

pod kątem szkód wywołanych intensywnymi opadami deszczu, co w przyszłości pozwoli na 

ubieganie się o dofinansowanie na jej remont. Szacowany koszt to ok. 2 mln zł. 

O drogach, chociaż stan większości z nich uległ już znacznej poprawie, można w 

nieskończoność… Mówiliśmy o trzech z nich, o innych porozmawiamy – mam nadzieję, 

przy kolejnej okazji. Na koniec naszego spotkania może kilka zdań od siebie… 

Szanowni Mieszkańcy gminy Międzylesie. Zbliżamy się do półmetka obecnej kadencji 

Rady Powiatu Kłodzkiego. Dla mnie to druga kadencja pracy nie tylko jako radnego, ale także 

jako członka zarządu Powiatu Kłodzkiego.  W czasie ponad sześciu lat udało się zrealizować 

wiele inwestycji drogowych, tak potrzebnych w naszej gminie. Odbudowano drogi w 

Międzylesiu (w trakcie generalnego remontu jest aktualnie ul. Kolejowa), Lesicy, Niemojowie, 

Kamieńczyku, Jodłowie, Nagodzicach, Goworowie, Roztokach, częściowo w Długopolu 

Górnym, ul. Kolejową w Domaszkowie, a także mosty w Międzylesiu, Różance i Roztokach. 

Łączna wartość tych inwestycji to ponad 17 mln zł. Do wykonania zostało jeszcze sporo, 

choćby te drogi, o których mówiliśmy, ale zdaję sobie sprawę  że to nie wszystkie potrzebne 



remonty dróg. Mam jednak głębokie przekonanie, że do końca obecnej kadencji jeszcze kilka 

z nich uda się nam zrealizować. 

Podobną nadzieje wyrażają mieszkańcy naszej gminy !  

                                                                                     Dziękuję panu za spotkanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 maja przypada bardzo ważny i 

wyjątkowy dzień. To Dzień Matki. Z tej 

okazji Drogie Mamy, przyjmijcie od 

samorządu gminnego szczere wyrazy 

uznania i podziękowania za Wasz 

macierzyński trud i wypełnianą ogromnie 

ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie. 

Życzymy Wam, abyście zawsze były 

doceniane a miłość, którą obdarzacie 

bliskich wracała do Was z podwojoną siłą. 

Burmistrz MIG Międzylesie 

Tomasz Korczak 

 

WIZYTA… 

 

 
 

6 maja2021 r. odwiedził nasza 

gminę wicemarszałek województwa 

dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, 

który odpowiada za służbę zdrowia 

podległą samorządowi województwa. 

  

 
 

    Na 

spotkaniu omówiono walkę z pandemią 

oraz podpisano porozumienie o współpracy 

na rzecz profilaktyki i wczesnego 

wykrywania nowotworów złośliwych 

dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

 

 

 



PROGRAM BADAŃ 

PRZESIEWOWYCH RAKA 

JELITA GRUBEGO W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 

Od 4 -7 maja 2021 r. . Miejsko Gminnym 

Ośrodku Kultury w Międzylesiu 

został  uruchomiony punkt  w którym 

rozdawane były zestawy „TEST NA 

KREW UTAJONĄ” - do samodzielnego 

pobrania. W ramach projektu 

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 

Wrocławiu dla mieszkańców gminy 

Międzylesie. Próbki do badań odebrało 69 

mieszkańców naszej gminy.  

WSPARCIE FINANSOWE  

NA INWESTYCJE 

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

 
 

W dniu 13 maja 2021 r. odwiedził nas 

Wicemarszałek Województwa 

Dolnośląskiego odpowiedzialny za 

gospodarkę, środowisko, obszary wiejskie i 

zasoby naturalne regionu, Grzegorz Macko  

        Wręczył na ręce Burmistrza Tomasza 

Korczaka promesę modernizacji drogi w 

miejscowości Długopole Górne. na kwotę  

74 466 zł..  

 

OBCHODY 3 MAJA W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

 

          W dniu 3 maja odbyła się Msza 

Święta za ojczyznę koncelebrowana przez 

wikariusza parafii Międzylesie Ks. 

Arkadiusza Raczyńskiego, oraz proboszcza 

parafii Różanka  Rafała Masztalerza, oraz  

emerytowanego księdza Andrzeja 

Chrobaka. 

Po Mszy Świętej  nie odbył się tradycyjny 

przemarsz jednakże część uczestników 

wzięła udział w złożeniu kwiatów przez 

Burmistrza Międzylesia Tomasza 

Korczaka, Nadleśniczego Krzysztofa 

Rusinka oraz strzelców Polskich. Msza 

Święta była  retransmitowana na stronie 

www.miedzylesie.pl oraz na aplikacji 

mobilnej Gmina Międzylesie.  

 

 

 

 

 

https://miedzylesie.pl/11096/2360/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-gminie-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/11096/2360/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-gminie-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/11096/2360/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-gminie-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/11096/2360/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-gminie-miedzylesie.html
http://www.miedzylesie.pl/


VIDEOKONFERENCJA  

Z CZERVONĄ VODĄ 

 
12 maja odbyła się wideokonferencja ze 

starosta Cervonej Vody. W trakcie 

wideokonferencji omówiono wspólnie 

zrealizowane projekty, oraz możliwość 

wspólnego wystąpienia z projektem 

remontu wieży na Krzyżowej Górze. oraz 

dalszych prac remontowych na 

Trójmorskim Wierchu. 

 

NOWY KOMENDANT POLICJI 

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

25 maja  Burmistrz Tomasz Korczak 

spotkał się z nowym  komendantem 

Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej 

Pawłem Przybycieniem oraz nowym 

kierownikiem  posterunku w Międzylesiu 

Pawłem Małkiem. Z dniem 15 czerwca na  

emeryturę przechodzi wieloletni  kierownik 

posterunku Pan Adam Gonciarz. Na 

spotkaniu umówiono współprace  miedzy  

gminą a policją, miejsca zagrożeń, wspólne 

inicjatywy oraz plan wspólnych 

przedsięwzięć.  

ROBOTY PUBLICZNE  

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 
W bieżącym roku na podstawie 

umów z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Kłodzku gmina Międzylesie zatrudniła w 

ramach robót publicznych 23 osoby. 

Pracownicy zostali skierowani do pracy w 

Urzędzie Miasta i Gminy (13 osób), 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej (7 osób) i Zakładzie Usług 

Komunalnych (3 osoby).  

 Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie 

Miasta i Gminy w miesiącu maju 

prowadzili prace zmierzające do 

odkrzaczenia i poprawy widoczności na 

gminnych drogach, prowadzili prace 

naprawcze i porządkowe na gminnych 

skwerach i placach, oczyszczali i odmulali 

gminne rowy drogowe i przepusty. Na 

podstawie porozumienia z Zarządem Dróg 

Powiatowych w Kłodzku pracownicy mają 

przystąpić do odkrzaczenia drogi 

powiatowej Międzylesie-Szklarnia-

Goworów. 

PRZEBUDOWA ULICY 

KOLEJOWEJ  

W MIĘDZYLESIU 

 
Gmina Międzylesie przystąpiła do 

przebudowy ulicy Kolejowej, prowadzącej 

do stacji PKP w Międzylesiu. Wykonawcą 

robót jest firma PAR TRANS 

TRANSPORT HANDEL Przemysław 

Parasiewicz, ul. Słowackiego 5, 57-500 

Bystrzyca Kłodzka. Pracę obejmą 

wykonanie nowej podbudowy z kruszywa i 

z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni 

drogowej z mieszanki asfaltowej, 

wykonanie pobocza drogi z kostki 

kamiennej, przebudowę i poszerzenie 

chodnika wraz z ułożeniem nowej 

nawierzchni z kostki brukowej, 

modernizację odwodnienia, przebudowę 

oświetlenia drogowego, przebudowę 

schodów prowadzących do stacji PKP. 

Wartość robót wyniesie 498.000,00 zł. 

Przebudowa zostanie sfinansowana ze 

środków rządowego Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego. Termin 

zakończenia robót wyznaczono na 30 lipca 

2021 r. 



 

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie informuje, że od 1 czerwca 

2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Międzylesie będzie uruchomiony punkt 

konsultacyjno – informacyjny w sprawach 

wdrażania Programu „Czyste Powietrze”. 

Punkt będzie czynny codziennie w 

godzinach od 13:00-15:00 w pokojach nr 17 

i 22. Osoby do kontaktu: Ewa Siwek tel. 74 

8 126 327 wew. 14, Andrzej Satko i Adrian 

Sewastianiuk tel. 74 8 126 327 wew. 26 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE 

BUDYNKU DAWNEJ SZWALNI 

PRZY UL. JANA SOBIESKIEGO 

W dniu 24.05.2021 r.  doszło do spotkania 

w sprawie złego stanu technicznego 

budynku dawnej szwalni położonej przy ul. 

Jana Sobieskiego w Międzylesiu, budynek 

od lat jest nieużywany, a jego obecny stan 

grozi zdaniem przedstawicieli gminy 

zawaleniem, co stwarza niebezpieczeństwo 

dla użytkowników pobliskiej drogi 

powiatowej i mieszkańców, Do spotkania 

doszło na wniosek Gminy Międzylesie 

skierowany do Nadzoru Budowlanego w 

Kłodzku. W spotkaniu uczestniczył 

przedstawiciel z Nadzoru Budowlanego, 

właściciele obiektu, przedstawiciele gminy 

Międzylesie i Zarządu Dróg Powiatowych. 

W czasie spotkania potwierdzono zły stan 

techniczny budynku, Nadzór Budowlany 

przedstawił właścicielom zalecenia, dot. 

usunięcia potencjalnego niebezpieczeństwa 

poprzez częściową rozbiórkę budynku i 

zabezpieczenie dachu. Dokładne zalecenia 

zostaną przekazane w oficjalnym piśmie. 

Właścicielom, gminie Międzylesie i 

Zarządowi Dróg Powiatowych.  

 

 

 



SINGLETRACK GLACENSIS 

W DOMASZKOWIE 

 
W ramach zadania: ,,Budowa tras 

rowerowych Singletrack” w ramach 

projektu ,,Singletrack Orlicko – Kladsko” 

który współfinansowany jest z Programu 

Operacyjnego Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska na lata 2014 – 2020 w 

miejscowości Domaszków (koło Domu 

Kultury) zostaną zamontowane dwa 

urządzenia dla miłośników rowerów. 

Pierwszym będzie stacja doładowująca 

rowery elektryczne, która pozwoli 

bezpłatnie podładować baterie roweru 

(stanowić będzie zachętę do inwestycji w 

tego typu pojazdy). Drugie urządzenie to 

stacjonarna, ogólnie dostępna stacja 

naprawy rowerów wyposażona w 

podstawowe narzędzia oraz pompkę 

rowerową. Służyć będzie do naprawy 

drobnych awarii i usterek rowerowych, 

które mogą się każdemu przytrafić. 

Mamy nadzieję, że wspomniane urządzenia 

będą służyły jak najdłużej wszystkim 

miłośnikom aktywnego wypoczynku na 

świeżym powietrzu i nie tylko. 

PRACE ZNAKARSKIE 

SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 
 

Na przełomie kwietnia i maja zostały 

zawieszone nowe tabliczki informacyjne 

kierujące na wieże widokową  na Czerńcu. 

Jednocześnie poprawiono oznaczenia 

szlaków turystycznych co poprawi 

orientację turystów poruszających się po 

szlakach w naszej gminie. 

 

WEŹ PIENIĄDZE I POSADŹ 

LAS – WKRÓTCE RUSZY 

NABÓR WNIOSKÓW 

 

Rolnicy gospodarujący na gruntach o 

słabszej jakości, które nie zapewniają 

odpowiednich plonów, mogą posadzić na 

nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie 

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i 

tworzenie terenów zalesionych” 

finansowane z budżetu PROW 2014-2020 

można się będzie starać od 1 czerwca do 2 

sierpnia 2021 r. 

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest 

do rolników (osób fizycznych lub 

prawnych, jak i grup takich osób), którzy są 

właścicielami lub współwłaścicielami 

gruntów przeznaczonych do zalesienia lub 

grunty te stanowią własność małżonka. 

Pomoc może otrzymać rolnik, któremu 

został nadany numer identyfikacyjny w 



trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów. Beneficjentami 

mogą być również jednostki samorządu 

terytorialnego i jednostki organizacyjne 

gmin, powiatów oraz województw. 

Wsparcie na zalesienie ma charakter 

jednorazowej, zryczałtowanej płatności, 

która ma zrekompensować koszty 

wykonania zalesienia oraz jego ochrony. 

Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. 

od tego czy sadzone będą drzewa liściaste 

czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia 

terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia 

uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 

12 707 zł/ha. 

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych 

gruntów rolnik może otrzymać dodatkową 

pomoc: 

 przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w 

wysokości od 794 zł/ha do 1 628 

zł/ha; 

 przez 12 lat – premię zalesieniową, 

która jest rekompensatą za 

wyłączenie gruntu z produkcji 

rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha. 

Działka, na której ma być posadzony las, 

musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 

20 m szerokości, chyba że graniczy z 

lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma 

znaczenia. W 2021 r. powierzchnię 

maksymalną, do której można ubiegać 

się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo 

ważnym dokumentem, który trzeba 

posiadać, aby posadzić las, jest plan 

zalesienia sporządzony przez nadleśniczego 

Lasów Państwowych. Jego kopię, z 

potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, 

należy bezwzględnie dołączyć do wniosku 

o przyznanie wsparcia. Grunty 

przeznaczone do zalesienia, co do zasady, 

powinny być położone poza obszarami 

Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków 

narodowych czy krajobrazowych lub ich 

otulin. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego 

poddziałania należy składać do biur 

powiatowych Agencji, właściwych ze 

względu na miejsce zamieszkania lub 

siedzibę wnioskodawcy. Można je składać 

osobiście, przekazywać za pośrednictwem 

platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną 

przesyłką pocztową. 

Szczegółowe informacje na temat 

poddziałania „Wsparcie na zalesianie i 

tworzenie terenów zalesionych” znajdują 

się stronie internetowej: www.arimr.gov.pl 

CENNY DAR… 

Grupa VSC z Wrocławia przekazała 

Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 6 

zestawów komputerowych. W każdym 

zestawie znajdował się komputer 

stacjonarny, monitor, klawiatura i mysz. 

Komputery były 2-3 letnie i zostały 

zainstalowane w pracowni komputerowej. 

Zastąpiły 6 starych komputerów, które 

miały ponad 10 lat. 

 

 Serdecznie dziękujemy. 

 

http://www.arimr.gov.pl/


SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

Gmina Międzylesie podpisała 

umowę o współpracy z Dolnośląską 

Federacją Sportu – Operatorem 

Wojewódzkim programu Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

przy realizacji programu „Szkolny Klub 

Sportowy”. W Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu będą 

realizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne 

do grudnia br. 

Zajęcia będą prowadzone w 3 

grupach w wymiarze 56 godzin. Gmina 

Międzylesie udostępni bezpłatnie obiekty 

sportowe wraz ze sprzętem niezbędnym do 

realizacji zajęć prowadzonych w ramach 

programu oraz wniesie opłatę roczną za 

każdą grupę w kwocie 100,00 zł.  

Zakładanymi celami projektu są 

min.: wspieranie rozwoju dzieci i 

młodzieży poprzez zwiększenie ich 

aktywności ruchowej prowadzonej do 

poprawy sprawności fizycznej, stanu 

zdrowia, zapoznanie z różnymi sportami, 

poprawa i rozwijanie zdolności 

motorycznych. 

PROJEKT „UMIEM 

PŁYWAĆ” 

 

 
 

  Gmina Międzylesie podpisała 

porozumienie z Dolnośląską Federacją 

Sportu dotyczące organizacji zajęć 

sportowych dla dzieci w ramach projektu 

pn.: „Umiem pływać” w 2021 roku. Projekt 

realizowany jest ze środków 

marszałkowskich i środków gminnych. 

 
 

W dniu 8 maja 2021 r. rozpoczęły 

się pierwsze zajęcia na krytej pływalni w 

Kłodzku. Gmina Międzylesie zgłosiła do 

projektu 2 grupy uczniów z: Samorządowej 

Szkoły w Międzylesiu oraz Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie. 

Łącznie 30 dzieci z klas I-III bierze udział 

w zajęciach, 2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny na 

basenie x 10 wejść – łącznie 20 godzin 

lekcyjnych. Uczestnicy programu mają 

zapewnioną opiekę instruktorów nauki 

pływania oraz bezpłatny transport. 

Przewidziany termin zakończenia zajęć - 19 

czerwca 2021 r.  

 

WYPRAWA W PLENER… 

11 maja grupa maluszków z Domaszkowa , 

korzystając z pięknej, słonecznej pogody, 

wybrała się na zajęcia w plenerze. Wyprawę 

na boisko sportowe „Orlik” rozpoczęliśmy 

po śniadaniu. Zabraliśmy ze sobą plecaczki 

z napojami, linę do przeciągania, piłki oraz 

chustę animacyjną.  



 

Po dotarciu na miejsce 

rozpoczęliśmy zajęcia edukacyjne 

dotyczące rozwoju roślin na podstawie 

drzew owocowych. Wykorzystaliśmy także 

szkła powiększające, aby lepiej 

zaobserwować mieszkańców łąki.  

 

Po zabawach ruchowych udaliśmy 

się na pobliski plac zabaw, a na koniec 

odwiedziliśmy market „Dino”, gdzie 

kupiliśmy przepyszne lody.  

 

Wróciliśmy zmęczeni, ale za to bardzo 

zadowoleni. 

 

 

RUCH TO ZDROWIE 

 

 
 

  12 maja, korzystając z pięknej 

pogody, grupa pięciolatków wybrała się na 

boisko sportowe "Orlik". 

Dzieci były bardzo zadowolone z 

takiej formy zajęć i dobrze się bawiły. 

Utrwaliły sobie, że dla zdrowia ważny jest 

ruch. Odbyły się tam różne zabawy i 

zawody sportowe, w tym: przeciąganie liny 

i chodzenie po niej z utrzymaniem 

równowagi, biegi, gry w piłkę, skoki na 

skakance, zabawy  z chustą animacyjną. Był 

też czas na odpoczynek i leżenie na łące. 

Zachęcamy wszystkich do 

aktywności fizycznej, bo ma pozytywny 

wpływ na nasze ciało, poprawia 

samopoczucie i zapewnia dobry nastrój. 

 

RADOŚĆ DLA MALUCHÓW 

 Koło łowieckie "Ostoja" i 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój przekazały 

darowiznę na zakup klocków do 

przedszkola w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci                       

w Domaszkowie. Zakupiono klocki do 

każdej grupy przedszkolnej na kwotę 

2500zł.  

 



 
 

 Dyrektor, pracownicy i dzieci 

przedszkola bardzo serdecznie dziękują za 

okazane wsparcie finansowe, a tym samym 

za uśmiech na twarzach przedszkolaków. 

 

 

 

TENISOWE 

„PRZEDSZKOLE”… 

3 maja br. rozegrany  został  II 

Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny 

Żaków w Brzegu  Dolnym w tenisie 

stołowym. Udział w nim wzięli – po raz 

pierwszy  w życiu, najmłodsi zawodnicy 

Sekcji Tenisa Stołowego MLKS Sudety 

Międzylesie.   

 

 

 

 

Jak wynika z rozmowy z ich 

trenerem Bogusławem Zadorożnym 

z  występu naszych zawodników  można 

być  zadowolonym. Do takiego 

stwierdzenia upoważniają wyniki 

młodziutkich adeptów tej trudnej, acz 

widowiskowej dyscypliny. 



 

 Lila Neter zajęła  8 miejsce, Ola 

Łysiak 10, Kaja Czubala14 ,  Maja 

Radomska 17, a Zuzia Neter miejsce 

18.  Wśród chłopców Kacper Cybula 

uplasował się na 14. miejscu a Jakub 

Serafinowicz  na miejscu19.  Dobre wyniki 

uzyskane w pierwszym w życiu 

prawdziwym turnieju pozwalają mieć 

nadzieję, że  - po okrzepnięciu, dzisiejsi 

żacy staną się pełnoprawnymi,  

zahartowanymi w tenisowych bojach 

zawodnikami. 

MIĘDZYLESCY ŻACY  GRALI  

W BRZEGU… 

23 maja br. rozegrany został w 

Brzegu Dolnym  turniej tenisa stołowego 

Mistrzostwa   Dolnego Śląska żaków. 

MLKS Sudety Międzylesie reprezentowali 

Olga Łysiak, która zajęła  11. miejsce, 

Lilianna Neter miejsce 12., Kaja Czubala 

14, Zuzanna Neter 16. i Kacper Cybula 11. 

miejsce.     

 Nasi najmłodsi tenisiści od 

niedawna smakują uroki tej dyscypliny, a 

duże imprezy są im jeszcze obce. Mimo to 

– jak na żaków przystało, dzielnie stawali w 

szranki z bardziej od siebie „otrzaskanymi” 

w tenisowych bojach zawodnikami.  

 Po raz drugi w swym niedługim 

jeszcze życiu walczyli tak jak umiejętności 

i siły pozwalały, zatem miejsca przez nich 

zajęte uznać należy za satysfakcjonujące. 

Oby tak dalej ! 

 

„KORONA MIĘDZYLESIA”                                                                             

ETAP OTWARCIA Z ROZTOK 

DO DOMASZKOWA 

W sobotę 24 kwietnia 2021 r., dzięki 

złagodzeniu obostrzeń związanych z 

pandemią i umożliwieniu uprawiania sportu 

na wolnym powietrzu przy ograniczonej 

liczbie uczestników oraz z zachowaniem 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 

rozpoczęliśmy 9. sezon imprezy rowerowej 

„Korona Międzylesia”. 

 

 
 

Na starcie w Roztokach czekała na 

nas wyjątkowo dobra, jak na zimną wiosnę, 

pogoda. Dotarło także aż 18. rowerzystów 

stęsknionych i jazdy rowerem, i udziału w 

imprezie, i kontaktów społecznych. Oprócz 

stałych bywalców pojawili się także nowi 

uczestnicy, którzy wiedzę o „Koronie 

Międzylesia” i jej wyjątkowej atmosferze 

czerpali z internetu oraz od osób, które z 

imprezą są mniej lub bardziej związane od 

początku jej trwania i postanowiły 

sprawdzić, jak to na „Koronie” jest, co do 

niej przyciąga i na czym polega jej magia. 

 



 
 

Przejazd szybki, bo trasa wyjątkowo 

łatwa i najwolniejszym uczestnikom zajęła 

nieco ponad kwadrans. Wszak 

obiecywaliśmy, że w sezonie 2021 będzie 

możliwie płasko i możliwie łatwo, jak na 

fakt, że w „Koronie” jeździmy głównie pod 

górę. Liczymy, że zachęci to mniej 

wytrenowanych rowerzystów do udziału w 

imprezie. Na czas przejazdu pogoda 

najlepsza, a na dodatek jechaliśmy z 

wiatrem - takie naturalne wspomaganie 

rowerzystów. 

 

 
 

 

 
 

Choć przejazd krótki – 4,6 km oraz 

płaski – 40 m. różnicy wzniesień impreza 

trwa niemal dwie godziny. Ponadto każdy z 

rowerzystów dojeżdżając na miejsce startu 

(najczęściej rowerem) oraz wracając, 

niekoniecznie najkrótszą drogą, do domu, 

wydłuża sobie nie tylko czas trwania 

imprezy, ale także liczbę przejechanych 

kilometrów oraz pokonanych wzniesień. W 

miejscu startu oraz w miejscu zakończenia 

imprezy jest czas na rozmowy o wszystkim. 

Przy boiskach sportowych w Domaszkowie 

w oczekiwaniu na wyniki oraz wręczenie 

Paszportów Korony Międzylesia na sezon 

2021 jest czas nie tylko na integrację, ale 

również na nawodnienie organizmu i 

uzupełnienie spalonych kalorii.  

Trasę pierwszego etapu najszybciej 

pokonali:  

  Janusz Kűhnel – 08’40’’ 

Piotr Galik – 10’02’’ 

Damian Czaprowski – 10’11’’ 

Koronowe podium jest wyłącznie 

symboliczne, ponieważ w naszej rowerowej 

imprezie każdy zajmuje pierwsze miejsce i 

startuje w swojej własnej kategorii. 

Nagrody również wyjątkowe – dawka 

ruchu, porcja zdrowia, zastrzyk endorfin i 

spotkanie w gronie osób pozytywnie 

zakręconych. 

 

W sezonie 2021 impreza odbywa się 

w ramach projektu „Przenikanie się kultur 

pogranicza w gminach Międzylesie i 

Orlicke Zahoři”.  

 

 
 

II etap „Korony Międzylesia” 2021 

 



 

 

 

Kapryśna wiosna na kolejny etap 

przygotowała chłodną, pochmurną i 

deszczową pogodę. Niemniej w sobotnie 

przedpołudnie 22 maja 2021 r. w miejscu 

startu, w Domaszkowie przy boiskach 

sportowych odliczyło się sześciu 

niestrudzonych rowerzystów, którzy, nie 

zważając na opady, postanowili pojawić się 

na starcie i tym samym skutecznie 

odstraszyć deszcz. Najgorzej było na 

dojeździe do Domaszkowa, a potem… ani 

kropli deszczu. Rowerzyści  mieli do 

pokonania trasę o dystansie 5,8 km oraz 130 

m. różnicy wzniesień. Wszyscy w swoim 

własnym tempie dotarli do miejsca 

docelowego w  Nowej Wsi. Najszybciej 

trasę pokonali: Łukasz Korczak 16’45’’; 

Robert Karmelita 17’01’’; Sławomir 

Ratuszniak 17’21’’. 

 

Startujących może niezbyt dużo, ale w 

imprezie wzięło udział łącznie 14 osób: 

szóstka rowerzystów, obsługa biura 

imprezy – pp. Barbara, Katarzyna, Jerzy, 

Marek, Patryk, honorowy starter – 

Burmistrz Międzylesia, sędzia główny – p. 

Zbyszek, fotoreporter – p. Krystyna. 

Wszyscy jednakowo ważni, każdy 

potrzebny.  

 

 
 

Mamy nadzieję, że w czerwcu pogoda 

będzie bardziej łaskawa i rowerzystom w 

końcu przyświeci słońce. Na kolejną, łatwą 

trasę zapraszamy 19 czerwca 2021 r. 

Zapisy od 9.15 do 9.45 w miejscu startu, na 

parkingu przy stawach w Szklarni. Meta w 

Szklarni, tam, gdzie będzie czekał sędzia. 

Do pokonania zaledwie 3 km oraz 90 m. 

różnicy wzniesień. Szczegóły trasy na 

profilu FB Korona Międzylesia oraz na 

stronie www.miedzylesie.pl. Rezerwacja 

dużej ilości wolnego czasu konieczna - w 

planie ognisko. 

Do zobaczenia na trasie III etapu!  

99. IMPREZA MARSZOWO-

BIEGOWA „MOJA 

DWUNASTKA” 

 

http://www.miedzylesie.pl/


W sobotnie przedpołudnie 8 maja 

2021 r. czternastka marszobiegaczy, 

stosując się do aktualnie obowiązujących 

obostrzeń pandemicznych, spotkała się na 

stadionie w Międzylesiu, by 

pomaszerować, pobiegać lub połączyć te 

dwa rodzaje aktywności ze sobą. Jak na 

imprezę rekreacyjną przystało 

najważniejszym jej elementem jest wspólna 

aktywność ruchowa, zaś ilość pokonanych 

kroków, metrów lub kilometrów w ciągu 24 

minut ma znaczenie drugorzędne. W 

przypadku „Mojej Dwunastki”, 

przebiegającej od początku pod hasłem 

„Życie jest ruchem – ruch jest życiem”, 

najważniejsza jest chęć oddawania się 

aktywności na wolnym powietrzu w celu 

poprawy samopoczucia psychofizycznego i 

odstresowania się. A gdy na dodatek, jak w 

minioną sobotę, świeci słońce radość z 

uprawiania rekreacji ruchowej jest jeszcze 

większa, a w gratisie darmowa fototerapia i 

synteza witaminy D.  

W czerwcu 100 Jubileusz. 

Obchodząc „Trzydziestkę” i 

„Pięćdziesiątkę” wydawało nam się, że to 

już dużo, a dzięki wytrwałości uczestników 

dobijamy do „Setki”. Wszystkich 

pragnących świętować ten zacny jubileusz 

serdecznie zapraszamy na stadion w sobotę 

12 czerwca 2021 r. Start o godz. 10.00. Czas 

trwania aktywności ruchowej 24 minuty. 

Styl dowolny – spacer, marsz z kijkami lub 

bez, marszobieg, bieg.  

Zachęcamy do odwiedzenia profilu 

Moja Dwunastka na facebook’u, gdzie 

zamieszczamy informacje o imprezie, gdzie 

można popatrzeć jak to na minionych 

„Dwunastkach” bywało. 

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 

 

INFORMACJE COVIDOWE 

 

GMINA MIĘDZYLESIE 

ZACHOROWANIA – 2 

KWARANTANNA -  8 

 

*** 

POWIAT  KŁODZKI 

ZACHOROWANIA RAZEM  

Z KWARANTANNĄ - 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 


