
 

 

 

 



ROZMOWA Z DARIUSZEM CHROMCEM                              

BURMISTRZEM STRONIA ŚLĄSKIEGO                                                                     

O BUDOWIE WIEŻY NA ŚNIEŻNIKU 

Kto był inicjatorem budowy nowej wieży widokowej na Śnieżniku ? Stronie Śląskie czy 

Związek Gmin Śnieżnickich ? 

Inicjatorem budowy wieży widokowej na Śnieżniku była gmina Stronie Śląskie, później 

pałeczkę przejęło Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, a ostatecznie beneficjentem projektu  

jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.    

Skąd wywodzi się nazwa „Wieża Trzech Kultur” i  jaka jest jej geneza ? 

Obecnie w realizowanym projekcie wieża nazywana jest Wieżą Solidarności Polsko-

Czeskiej i odnosi się bezpośrednio do historii najnowszej oraz ruchów związanych z 

Solidarnością, zapoczątkowanych przez Jacka Kuronia, czy Vaclava Havla, natomiast 

wcześniejsza nazwa a (Wieża Trzech Kultur) miała związek z historią tego regionu oraz 

narodami zamieszkującymi omawiany obszar. 

Kto jest głównym inwestorem budowy wieży i jaki jest przewidywany końcowy koszt 

inwestycji ? 

Głównym partnerem inwestora jest oczywiście Gmina Stronie Śląskie, koszt inwestycji 

to  13 mln 263 tys. PLN  

Czy budowa wieży wsparta jest środkami unijnymi ?   

Tak, z programu INTERREG VA  85%, tj. 11 mln 263 tys. PLN                                                                                            

Kształt nowej wieży budzi wiele kontrowersji. Kto jest jego autorem ? 

I tego trochę nie rozumiemy, bo kształt wiernie odzwierciedla sylwetkę starej, 

wyburzonej wieży. Oczywiście wygląd ostateczny będzie  inny niż starej wieży z uwagi na 

konieczność użycia wybranych i narzuconych przez RDOŚ technik budowy (stal, szkło i 

kamień). Autorem projektu jest Pracownia Architektury „Januszówka” z Bielska – Białej.                    

W jaki sposób z poziomu ziemi będzie można dotrzeć na taras widokowy ?  

Klatką schodową, wykonaną w konstrukcji stalowej… 

Na wzór dawnej  przybudówki przewidziany jest przy wieży pawilon. Jaka będzie jego 

funkcja ?  

Przy wieży nie będzie żadnego pawilonu….Od samego początku była mowa o 

odbudowie tzw. „zimnej wieży widokowej” w możliwie najprostszej formie, bez mediów…   

Czy – by zwiększyć ilość atrakcji, ma być w wieży kawiarenka ?   

Przyjęty do realizacji wariant inwestycji nie przewiduje budowy dodatkowych 

pomieszczeń , w tym kawiarenki …   

W jaki sposób wieża zaopatrywana będzie w prąd i wodę ?   



Mówimy tylko o  oświetleniu i monitoringu , które będą zasilane akumulatorowo 

poprzez fotowoltaikę. 

Czy wyprawy do wieży widokowej nie będą zagrażać rzadkim gatunkom zwierząt i 

roślin chronionych w rezerwacie przyrody „Śnieżnik Kłodzki” ?  

Myślę, że nie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor uzyskał wszystkie 

wymagane prawem decyzje. Przeprowadzono postępowanie środowiskowe, transgraniczne, 

oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000. Dlatego  uznano , że przy zastosowaniu 

wielu działań minimalizujących i kompensujących nasze przedsięwzięcie nie pogorszy się stan 

siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt. To w kontekście prowadzonej 

inwestycji, natomiast jeżeli chodzi o turystów nie widzę zagrożenia gdyż cały ruch turystyczny 

będzie skanalizowany, i to po stronie polskiej jak i czeskiej. Trwają uzgodnienia w tej 

sprawie, musimy wypracować wspólne standardy  ruchu turystycznego i eksploatacji 

wierzchowiny środowiska w obrębie szczytu Śnieżnika.  

Jak przewidziane jest „skanalizowanie”  ruchu pieszego na Śnieżniku, również w partii 

kopuły szczytowej ? Spontaniczne wędrówki turystów  mogą powodować rozdeptywanie 

cennej roślinności…   

Skanalizowanie ruchu turystycznego polegać będzie na wyznaczeniu szlaku, którym 

będą poruszać się turyści, w chwili obecnej trwają prace odtworzeniowe związane z 

odbudową historycznego szlaku turystycznego, który kiedyś prowadził od schroniska na hali 

pod Śnieżnikiem aż na sam szczyt. Czyli mówimy o ukierunkowaniu  ruchu pieszego, gdyż w 

chwili obecnej turyści mocno zadeptują cenne siedliska roślinne. Uważam , że takie same 

działania powinny zostać przeprowadzone przez naszych sąsiadów …    

Na kiedy przewidziane jest  ostateczne zakończenie prac ?  

Planowane jest na wrzesień 2022 roku 

Kończąc. Czesi składają dosyć dużo protestów związanych z szeroko pojętą ekologią. 

Jest Turoszów, ale jest także budowa wieży na Śnieżniku… Na jakim etapie jest protest 

„śnieżnicki” ?  

Myślę, że po wyborach parlamentarnych w Czechach kilka tematów przycichnie…  To 

są niepotrzebne emocje, wywołane przede wszystkim  nieznajomością tematu. To także próby 

zastraszania nas przez organizacje ekologiczne, które przekazują fałszywe i niepotwierdzone 

informacje. Chciałbym uspokoić opinię publiczną, iż wszystko jest na bieżąco wyjaśnianie i 

uzgadniane  z partnerami projektu a także z podmiotami nadzorującymi inwestycję.      

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 



 

31 SIERPNIA 2021 R. ODBYŁA 

SIĘ  

XXXVII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazły się projekty następujących 

uchwał : 

 

1/ ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie Międzylesie w roku 

szkolnym 2021/2022 

2/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Nagodzice, 

gmina Międzylesie 

3/ przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie dla terenu położonego w 

obrębie wsi Nagodzice 

4/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla  obszaru położonego 

w obrębie Niemojów, gmina 

Międzylesie 

5/ przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie Gajnik 

6/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębie Goworów, gmina 

Międzylesie 

7/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie Goworów, gmina Międzylesie 

8/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie Potoczek, gmina Międzylesie 

9/ przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie Długopole Górne, gmina 

Międzylesie 

 10/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 49/1 o pow. 0,11 ha, obręb Szklarnia 

11/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 92/9 o pow. 0,71 ha, obręb Nowa Wieś      

    12/ zmian w budżecie gminy na rok 

2021 

    13/ zmiany Uchwały nr 

XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 18 grudnia 

    2020 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Międzylesie.            

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 

 

* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają 

się bez udziału publiczności – podstawa 

prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych i wywoływanych nimi 

http://www.miedzylesie.pl/


sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

2020.374.ze zm.). 

 

13 WRZEŚNIA 2021 R. ODBYŁA 

SIĘ XXXVIII NADZWYCZAJNA 

SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazł się projekt jednej uchwały 

 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 

rok 2021. 

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 

 * posiedzenia Rady Miejskiej 

odbywają się bez udziału publiczności – 

podstawa prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o 

szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych i wywoływanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

2021.1372.). 

 

WYBORY DO 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MiG 

MIĘDZYLESIE  

W roku szkolnym 2021/2022 

przeprowadzone zostaną wybory na VI 

kadencję Młodzieżowej Rady MiG 

Międzylesie. Termin wyborów, określony 

został kalendarzem wyborczym na 

podstawie zarządzenia Burmistrza i 

przypada odpowiednio: dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie 

na dzień 15 października 2021 r; i dla 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu na dzień 18 października 2021 

r. Wybory przeprowadzane są wśród 

uczniów szkół podstawowych z terenu 

gminy - klas 6-8. W Okręgu Wyborczym nr 

1 w Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu przypada 7 mandatów. W 

Okręgu Wyborczym Nr 2 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie 3 

mandaty.   

ULICA KOLEJOWA  

W MIĘDZYLESIU 

27 sierpnia 2021 r. zakończyła się 

przebudowa ulicy Kolejowej w 

Międzylesiu, na odcinku od drogi 

powiatowej na Lesicę do stacji PKP. 

Roboty budowlane wykonała firma PAR 

TRANS TRANSPORT HANDEL 

Przemysław Parasiewicz, ul. Słowackiego 

5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. W ramach 

przebudowy poszerzono jezdnię, wykonano 

nową podbudowę drogi, położono 

nawierzchnię z mieszanki asfaltowej, 

wykonano nowe pobocze drogi z kostki 

kamiennej. Przebudowano i poszerzono 

chodnik, który otrzymał nową nawierzchnię 

z kostki brukowej oraz nowe barierki 

ochronne. Wzdłuż drogi zamontowano 

nowoczesne słupy oświetlenia drogowego z 

oprawami LED. Przebudową objęto także 

schody prowadzące do stacji PKP i 

budynku mieszkalnego na ulicy Kolejowej. 

Wartość prac wyniosła 498.000,00 zł. 

Przebudowa została w całości  

sfinansowana ze środków rządowego 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

jednostek samorządu terytorialnego.  

 

http://www.miedzylesie.pl/


ZARZĄD POWIATU 

KŁODZKIEGO ZŁOŻYŁ 

WNIOSKI                                       

NA PRZEBUDOWĘ DRÓG  

W GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

Jak informuje Piotr Marchewka – 

członek zarządu powiatu kłodzkiego, w 

okresie wakacji powiat kłodzki złożył kilka 

wniosków o dofinansowanie na odbudowę 

dróg na terenie gminy Międzylesie. I tak w 

ramach Programu Polski Ład – Program 

Inwestycji Strategicznych wnioskowano o 

remont drogi Domaszków – Międzygórze, 

Nowa Wieś – Goworów oraz Pisary – 

Dolnik – Międzylesie. Łącznie to ponad 16 

km. dróg o szacunkowej wartości 15 mln. 

zł.      

 Z informacji jakie posiadamy 

rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do 

końca października. Mocno liczymy na 

rządowe wsparcie tych inwestycji. Jeśli 

natomiast nie otrzymamy dofinansowania, 

w budżecie powiatu kłodzkiego mamy 

zabezpieczone środki na rozpoczęcie 

remontu drogi z Pisar do Międzylesia. 

Wtedy etapami przeprowadzimy remont na 

tej drodze, tak aby go zakończyć na jesień 

2022 roku. Do inwestycji dołoży się 

również gmina Międzylesie i Nadleśnictwo 

Międzylesie – mówi Piotr Marchewka.  

.Ponadto do Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg został złożony wniosek o 

dofinansowanie remontu drogi powiatowej 

z Różanki do Niemojowa o długości ponad 

5km. Tutaj wyniki konkursu mają być 

znane na wiosnę 2022 roku. 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE INFORMUJE… 

…że rozpoczęto prace nad budową dróg na 

odcinkach: Gajnik – Nowa Wieś, 

Długopole Górne, Nagodzice 

Nagodzice 

W Nagodzicach zostanie przebudowany 

odcinek o długości 104 m  

Wartość inwestycji: 99 000,00 zł  

Zadanie dofinansowane z Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego w formie 

dotacji celowej jednostkom samorządu 

terytorialnego na finansowanie ochrony, 

rekultywacji i poprawy jakości gruntów 

rolnych: 41 580,00 zł 

Długopole Górne 

 

W Długopolu Górnym przebudowie 

zostanie poddany odcinek o długości 316 m  

Wartość inwestycji: 183 532,99 zł 

W tym dofinansowanie z Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego w formie 

dotacji celowej jednostkom samorządu 

terytorialnego na finansowanie ochrony, 

rekultywacji i poprawy jakości gruntów 

rolnych: 74 466,00 zł 



 

Gajnik – Nowa Wieś 

 

Pierwszy remontowany odcinek od strony 

Gajnika będzie mierzył 1,237 km, drugi 

remontowany fragment o długości 300 m 

będzie biegł od Nowej Wsi.  

Wartość inwestycji: 1 213 665,35 zł 

Dofinansowane z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, w ramach 

naboru dla gmin górskich.  Przyznane 

dofinansowanie:  1 121 127,86 zł. 

 

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ 

CIEPŁA NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Szanowni Państwo, 

informuję, że na terenie Gminy Międzylesie 

w dniach od 01 sierpnia do 30 września 

2021 r. przeprowadzone zostanie badanie 

ankietowe dotyczące istniejących na 

terenie gminy źródeł ciepła. Ankieta 

dotyczy źródeł ciepła zainstalowanych 

zarówno w budynkach mieszkalnych, jak 

też w nieruchomościach niezamieszkałych 

(tj. obiektach usługowych, produkcyjnych, 

budynkach publicznych, etc.).  

Badanie posłuży do sporządzenia 

szczegółowej inwentaryzacji źródeł ciepła 

w gminie.  

Obowiązek przeprowadzenia przez Gminę 

inwentaryzacji wynika z Uchwały Nr 

XXI/505/20 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w 

sprawie przyjęcia programu ochrony 

powietrza dla stref w województwie 

dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i 

docelowe substancji w powietrzu wraz z 

planem działań krótkoterminowych (Dz. 

Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 

4389). 

Wykonana, na podstawie badań 

ankietowych, inwentaryzacja pozwoli na 

oszacowanie skali emisji zanieczyszczeń 

powietrza i wdrożenie skutecznych działań 

i rozwiązań mających na celu jego poprawę. 

Jej przeprowadzenie jest również niezbędne 

dla oszacowania kosztów związanych z 

wymianą źródeł ciepła w gminie i 

dopasowanie programów pomocowych do 

zapotrzebowania mieszkańców.   



W związku z powyższym zwracam się z 

apelem do mieszkańców gminy 

Międzylesie o wypełnienie ankiety 

zamieszczonej na stronie internetowej 

www.miedzylesie.pl / zakładka 

Aktualności lub wersja papierowa do 

pobrania w tut. Urzędzie, w Referacie 

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, 

pokój nr 22.   

Wypełniony formularz należy przesłać na 

adres email tut. Urzędu: 

urzad@miedzylesie.pl lub złożyć w 

sekretariacie Urzędu – pokój nr 7, bądź 

przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta                   

i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 57-

530 Międzylesie dopiskiem 

„Inwentaryzacja źródeł ciepła”.   

Uwaga  

Badanie ankietowe nie jest działaniem 

kontrolującym stan systemów grzewczych 

oraz jakości stosowanych paliw przez 

mieszkańców gminy, ma charakter 

wyłącznie informacyjny.  

Niezłożenie ankiety przez właściciela 

nieruchomości posiadającego indywidualne 

źródło ciepła, spowoduje zakwalifikowanie 

go do grupy posiadającej pozaklasowe 

źródło ciepła tzw. „kopciucha” 

Szczegółowe informacje o badaniu uzyskać 

można pod numerem telefonu 74 8126 347             

wew. 20 lub 26  

Liczę na Państwa zaangażowanie  i  

dziękuję za udział w badaniu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  

 

ZGROMADZENIE OGÓLNE 

CZŁONKÓW                                 

STOWARZYSZENIA PSORW  

W JEMIELNICY 

W dniach 9 i 10 września 2021 r. 

w Jemielnicy (woj. opolskie) odbyło się 

kolejne spotkanie członków 

Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i 

Rozwoju Wsi oraz uczestników Sieci 

Najciekawszych Wsi. 

Na początku wszystkich przybyłych 

uczestników spotkania przywitał pan Marek 

Chmielewski przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia PSORW, Wójt Gminy 

Dzierżoniów oraz pan Marcin Wycisło 

Wójt Gminy Jemielnica gospodarza 

wydarzenia. Na posiedzeniu 

Zgromadzenia Ogólnego, omówione 

zostały m.in. sprawozdanie finansowe za 

rok 2020, stan realizowanych działań w 

roku 2021 oraz ustalone zostały plany pracy 

i kierunki działań na rok 2022 r. Kolejnym 

punktem programu była 

uroczysta konferencja, podczas której 

wystąpili eksperci i zaproszeni goście min. 

Ryszard Wilczyński – ekspert ds. SNW, 

prof. UAM dr hab. Sylwia Staszewska –

eksperta ds. SNW, prof. Dr hab. Andrzej 

Kaim – przedstawiciel gminy Sławno, 

Geopark Owadów-Brzezinki jako Miejsce 

Ciekawe. Poruszana była tematyka 

„SMART działania” mieszkańców 

obszarów wiejskich oraz wpływ 

nowoczesnych technologii na rozwój 

regionu. Zaprezentowana została także 

nowa platforma turystyczna 

„Najciekawsze na Wsi”. 

Spotkanie wzbogacił występ 

Zespołu Tanecznego PULS Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Marka Prawego 

w Jemielnicy 

Ważnym punktem konferencji była 

prezentacja laureatów konkursu 

„Miejsce Ciekawe” oraz odbiór 

certyfikatów, w ramach którego zostało 



zgłoszonych 21 miejsc z całej Polski, w tym 

Kościół pw. Michała Archanioła w 

Kamieńczyku w gminie Międzylesie. 

Uroczysta konferencja 

zakończyła się przyznaniem kolejnych 

certyfikatów Sieci Najciekawszych Wsi, 

dla wsi Antonin (gmina Przygodzice, woj. 

wielkopolskie), dla wsi Dobków (Miasto i 

Gmina Świerzawa, woj. dolnośląskie), 

dla wsi Domachowo (gmina Krobia , woj. 

wielkopolskie), oraz dla wsi 

Wambierzyce (Radków - Kraina Gór 

Stołowych , woj. dolnośląskie). 

Sieć Najciekawszych Wsi składa 

się już z 14 miejsc, na drodze do 

odkryć……. Gratulujemy! 

W drugim dniu 

spotkania przeprowadzone zostały 

warsztaty dla liderów wiejskich oraz 

pracowników odpowiedzialnych za 

promocję obszarów wiejskich oraz 

zorganizowano zwiedzanie Jemielnicy.  

Wydarzenie realizowane było ze 

środków Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich. 

DOROCZNE NAGRODY „RÓŻY 

KŁODZKIEJ” 

Niezwykłym, porywającym 

oryginalnością koncertem Dominiki 

Radwan, która  jak informują źródła 

balansuje nieustannie między recitalem a 

monodramem i przy akompaniamencie na 

gitarze Jacka Kowalczyka, rozpoczęła się 

uroczysta gala wręczenia Dorocznej 

Nagrody Starosty – Róży Kłodzkiej. 

Tegoroczna XIII edycja tej prestiżowej 

nagrody odbyła się z mniejszą ilością 

publiczności ze względu na wciąż istniejące 

zagrożenie epidemiczne. Nagroda starosty 

kłodzkiego ma za zadanie docenienia osób 

lub działań, które w sposób niezwykle 

szczególny i ważny, przyczyniły się do 

rozwoju i promocji naszego powiatu. 

 

Skład Kapituły Dorocznej Nagrody 

Starosty: 

Zbigniew Łopusiewicz – Przewodniczący 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki 

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – 

Wicestarosta Kłodzki 

Piotr Marchewka – etatowy członek 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

Krzysztof Bolisęga – dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy  w Kłodzku 

Anetta Skurzewska – zastępca dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłodzku 

https://www.facebook.com/gminaprzygodzice/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl1nicSaZB51lTVtT6ZVhGUJT19sKZAhNwwy7tDXHrlrSjGzdooUTYSiEoMrsjwsJVHwLh7JptUsmR41d-8oAEbtWkXLYn4f_Lr6SixXSzqKXd8q1uy5rwfqrKjJGGMSq-6mOPly3Lp5XZr-s6hG-Qm9r0ckbCFIezt2he3CyToTWmuqT7oTMS-kPnTJvJokxYWSpp4k462oPxjLA4lgDygx5_Hhf6xyPyCrS2hZlu1Xg_mphCzt3DmR2q_pdrusAm32R3hIV5-BNf6bLhkJRZjdc9eu_jc_CMX2UZpuvuMFFxENM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MiastoiGminaSwierzawa/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl1nicSaZB51lTVtT6ZVhGUJT19sKZAhNwwy7tDXHrlrSjGzdooUTYSiEoMrsjwsJVHwLh7JptUsmR41d-8oAEbtWkXLYn4f_Lr6SixXSzqKXd8q1uy5rwfqrKjJGGMSq-6mOPly3Lp5XZr-s6hG-Qm9r0ckbCFIezt2he3CyToTWmuqT7oTMS-kPnTJvJokxYWSpp4k462oPxjLA4lgDygx5_Hhf6xyPyCrS2hZlu1Xg_mphCzt3DmR2q_pdrusAm32R3hIV5-BNf6bLhkJRZjdc9eu_jc_CMX2UZpuvuMFFxENM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MiastoiGminaSwierzawa/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl1nicSaZB51lTVtT6ZVhGUJT19sKZAhNwwy7tDXHrlrSjGzdooUTYSiEoMrsjwsJVHwLh7JptUsmR41d-8oAEbtWkXLYn4f_Lr6SixXSzqKXd8q1uy5rwfqrKjJGGMSq-6mOPly3Lp5XZr-s6hG-Qm9r0ckbCFIezt2he3CyToTWmuqT7oTMS-kPnTJvJokxYWSpp4k462oPxjLA4lgDygx5_Hhf6xyPyCrS2hZlu1Xg_mphCzt3DmR2q_pdrusAm32R3hIV5-BNf6bLhkJRZjdc9eu_jc_CMX2UZpuvuMFFxENM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066544279494&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl1nicSaZB51lTVtT6ZVhGUJT19sKZAhNwwy7tDXHrlrSjGzdooUTYSiEoMrsjwsJVHwLh7JptUsmR41d-8oAEbtWkXLYn4f_Lr6SixXSzqKXd8q1uy5rwfqrKjJGGMSq-6mOPly3Lp5XZr-s6hG-Qm9r0ckbCFIezt2he3CyToTWmuqT7oTMS-kPnTJvJokxYWSpp4k462oPxjLA4lgDygx5_Hhf6xyPyCrS2hZlu1Xg_mphCzt3DmR2q_pdrusAm32R3hIV5-BNf6bLhkJRZjdc9eu_jc_CMX2UZpuvuMFFxENM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Radk%C3%B3w-Kraina-G%C3%B3r-Sto%C5%82owych-1746611922261532/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl1nicSaZB51lTVtT6ZVhGUJT19sKZAhNwwy7tDXHrlrSjGzdooUTYSiEoMrsjwsJVHwLh7JptUsmR41d-8oAEbtWkXLYn4f_Lr6SixXSzqKXd8q1uy5rwfqrKjJGGMSq-6mOPly3Lp5XZr-s6hG-Qm9r0ckbCFIezt2he3CyToTWmuqT7oTMS-kPnTJvJokxYWSpp4k462oPxjLA4lgDygx5_Hhf6xyPyCrS2hZlu1Xg_mphCzt3DmR2q_pdrusAm32R3hIV5-BNf6bLhkJRZjdc9eu_jc_CMX2UZpuvuMFFxENM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Radk%C3%B3w-Kraina-G%C3%B3r-Sto%C5%82owych-1746611922261532/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl1nicSaZB51lTVtT6ZVhGUJT19sKZAhNwwy7tDXHrlrSjGzdooUTYSiEoMrsjwsJVHwLh7JptUsmR41d-8oAEbtWkXLYn4f_Lr6SixXSzqKXd8q1uy5rwfqrKjJGGMSq-6mOPly3Lp5XZr-s6hG-Qm9r0ckbCFIezt2he3CyToTWmuqT7oTMS-kPnTJvJokxYWSpp4k462oPxjLA4lgDygx5_Hhf6xyPyCrS2hZlu1Xg_mphCzt3DmR2q_pdrusAm32R3hIV5-BNf6bLhkJRZjdc9eu_jc_CMX2UZpuvuMFFxENM&__tn__=K-R


 

w kategorii INWESTYCJA :NAGRODĘ 

ZDOBYŁA GMINA MIĘDZYLESIE  

ZA REMONT DOMÓW TKACZY- przy 

ul. Sobieskiego nr 2 i 4 w Międzylesiu 

za zachowanie unikatowych elementów 

dziedzictwa kulturowego dla przyszłych 

pokoleń oraz wzbogacenie oferty 

turystycznej regionu o elementy świadczące 

istotnej roli tkactwa w dawnych wiekach na 

ziemi kłodzkiej… 

DOŻYNKI 2021  W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 

Tegoroczne święto plonów odbyło 

się 29 sierpnia 2021 r. w Nowej Wsi. 

Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie 

korowodem oraz Mszą Świętą, która odbyła 

się w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny, koncelebrowaną 

pod przewodnictwem  J.E. Ks. Bp 

Adama Bałabucha. 

 

Starostami dożynek byli Państwo 

Elżbieta i Leszek Brzostowscy, i  to oni 

przekazali tradycyjnie bochen chleba na 

ręce burmistrza. Burmistrz przywitał 

zaproszonych gości m. in.: radnego 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

Zbigniewa Szczygła, zastępcę dyrektora 

Wydziału Obszarów Wiejskich 

Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego  

Tomasza Gajewczyka, starostę Powiatu 

Kłodzkiego  Macieja Awiżenia oraz 

etatowego członka Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego Piotra Marchewkę. Starosta 

Kłodzki odczytał list z podziękowaniami za 

zaproszenie na uroczystości dożynkowe od 

posłanki na Sejm RP Moniki 

Wielichowskiej, natomiast Wiceprezes 

Uzdrowisk Kłodzkich Łukasz Czech 

odczytał list z życzeniami pomyślności dla 

rolników, gospodarzy i gości uroczystości 

dożynkowych od Senatora RP Aleksandra 

Szweda. 

 

 



Ofiarowany chleb – owoc ziemi 

oraz pracy rąk ludzkich jest symbolem 

życia, radości, sytości, szczęścia. Burmistrz 

wraz z sołtysami obdzielili wszystkich 

zgromadzonych na dorocznym święcie 

kawałkiem chleba. Następnie sołtys Nowej 

Wsi, Grażyna Panek przekazała sierp 

organizatorom przyszłorocznych dożynek, 

sołectwu Jodłów. 

 

 

W dożynkach udział wzięło 16 

delegacji, które przygotowały piękne kosze 

i wieńce. 

Były to miejscowości: Boboszów, 

Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, 

Goworów, Jodłów, Lesica, Międzylesie, 

Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, 

Różanka, Roztoki, Smreczyna, i  Szklarnia. 

Podczas dożynek wieńce ośpiewały 

zespoły: Długopolanie, Międzylesianie, 

Róża. Wystąpiła również Akademia Ruchu 

z Goworowa.  

Starosta Powiatu Kłodzkiego 

Maciej Awiżeń wraz z etatowym członkiem 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrem 

Marchewką wręczyli promesy dla sołectw z 

terenu gminy Międzylesie, które otrzymały 

dofinansowanie w ramach konkursu 

„Najlepsze inicjatywy społeczności 

lokalnych.”                                                                                                                                                 

W  ramach programu „Odnowa wsi powiatu 

kłodzkiego” dofinansowanie otrzymały 

sołectwa: Długopole Górne – „Doposażenie 

świetlicy wiejskiej w Długopolu Górnym 

cd”., Domaszków – „Miejsce rekreacyjno – 

biwakowe – parkingowe w Domaszkowie”, 

Goworów – „Modernizacja wiejskiego 

placu zabaw w Goworowie”, Międzylesie – 

„Zostawmy coś po sobie”, Roztoki – 

„Modernizacja i doposażenie placu zabaw 

w Roztokach”, Różanka – „Poprawa 

bezpieczeństwa na wiejskim placu zabaw”, 

Szklarnia – „Kostka brukowa na placu przy 

świetlicy we wsi Szklarnia”. 

Podczas uroczystości Burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie wręczył list 

gratulacyjny z okazji jubileuszu 40 – lecia 

działalności Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Tęcza” oraz podziękowanie 

dla Pani Bożeny Pawuli za 20 -letnie 

przewodzenie tym ogrodom. 

Ważną częścią ceremoniału 

dożynkowego była prezentacja wieńców i 

koszy przez delegacje. Wszystkie wieńce 

oraz kosze były piękne, wykonane zgodnie 

z tradycją z samych naturalnych 

komponentów - ze zboża, z warzyw 

i owoców oraz z ziaren. Wykonawcy 

wszystkich wieńców otrzymali upominki 

od organizatora konkursu. Do konkursu na 

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 



zgłoszonych zostało 11 sołectw. I tak: I 

miejsce otrzymał wieniec sołectwa 

Długopole Górne, II miejsce sołectwo 

Goworów, III miejsce sołectwo Potoczek. 

W kategorii „Najpiękniejszy kosz 

dożynkowy zgłoszonych było 7 koszy, I 

miejsce przypadło dla Sołectwa Niemojów, 

II miejsce dla sołectwa Smreczyna, III 

miejsce dla Rodzinnego Ogrodu 

działkowego „Tęcza” 

Smakosze gromadzili się także 

wokół stoisk z jedzeniem. Panie 

przygotowały m.in. oryginalne w smaku 

ciasta, pierogi, grochówkę, potrawy z grilla, 

a także burgery. Podczas dożynek można 

było zakupić losy, które cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem i poszły jak 

przysłowiowe „świeże bułeczki.” Wśród 

losów były m. in. vouchery ufundowane 

przez pana Mirosława Chmielewskiego do 

Gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej, za 

co serdecznie dziękujemy. 

Rozstrzygnięty został konkurs pn „Jaki mój 

dom, taka moja gmina.” 

W kategorii: Najpiękniejsza posesja 

I miejsce zajęli Państwo Zuzanna, 

Krzysztof Smoleń z Domaszkowa, II 

miejsce Pani Irena Przybylska oraz Pani 

Aleksandra Kruk z Goworowa, natomiast 

III miejsce Pani Janina Mędrala z 

Goworowa oraz Państwo Grażyna, Henryk 

Nalborczyk z Michałowic. 

Wszystkie zgłoszone posesje otrzymały 

upominki za udział w konkursie. 

W kategorii: Cudze chwalicie, swego nie 

znacie (konkurs fotograficzny dla dzieci z 

terenu gminy Międzylesie) wszystkie 

nadesłane zdjęcia zajęły I równorzędne 

miejsce oraz otrzymały nagrody. 

W konkursie udział wzięli: Małgorzata i 

Radosław Bernasińscy, Kaja Czubala, 

Stanisław Kostrzewa oraz Julia Marcinek. 

W kategorii: Czyste i zadbane sołectwo 

udział wzięło sześć sołectw, wyróżnienie 

otrzymało Międzylesie, Długopole Górne 

oraz Nowa Wieś, natomiast I miejsce 

zdobył: Goworów, II miejsce: Roztoki, III 

miejsce: Domaszków. 

W kategorii: Certyfikowana miejscowość 

aktywna wygrało sołectwo Goworów. 

Serdecznie podziękowania i gratulacje 

dla Pani sołtys oraz rady sołeckiej Nowej 

Wsi, a także dla WSZYSTKICH, którzy 

bezinteresownie zaangażowali się w 

przygotowanie dożynek gminnych. 

WYNIKI KONKURSU NA 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  

DOŻYNKOWY POWIATU 

KŁODZKIEGO 2021 

30.08.2021 r. komisja konkursowa 

powołana przez Zarząd Powiatu 

Kłodzkiego dokonała oceny wieńców 

dożynkowych, w wyniku czego przyznano 

następujące miejsca: 

I miejsce – gmina Bystrzyca Kłodzka, 

Sołectwo Nowa Łomnica, wieniec 

wykonany przez KGW Stara Łomnica 

II miejsce – gmina Międzylesie, sołectwo 

Długopole Górne 



 

III miejsce – gmina Szczytna, sołectwo 

Wolany. 

Gratulujemy sołectwu Długopola Górnego  

OSP ROZTOKI Z NAGRODĄ… 

 

W Światowym Dniu Pierwszej 

Pomocy, który w 2021 roku przypada na 11 

września rozstrzygnięty został konkurs 

organizowany przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

dla ratowników z Zespołów Ratownictwa  

Medycznego i strażaków z 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W konkursie pod hasłem  "Akcja 

Reanimacja i Moc Ratowania" mogli 

wziąć udział ratownicy oraz strażacy 

działający na obszarach wiejskich. Zadanie 

konkursowe polegało na nagraniu i 

przesłaniu do ARiMR filmu 

instruktażowego na temat udzielania 

pierwszej pomocy. 

 

Wśród nagrodzonych autorów 

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach 

zdobyła 3 miejsce. 

 
 

WYBORY W OSP ROZTOKI 

 

W dniu 11.09 (sobota), odbyło się w naszej 

jednostce zebranie sprawozdawczo 

wyborcze. 

Wybrany został zarząd na 5 letnią kadencję 

w składzie : 

Prezes : Krystian Urner 

Pierwszy Vice Prezes : Paweł Strycharz 

Drugi Vice Prezes : Grzegorz Wróbel 

Sekretarz/Skarbnik : Andrzej Rycombel 

Członek Zarządu/Opiekun młodzieżowej 

drużyny pożarniczej : Karolina Galik 

Przez 5 lat kadencji poprzedni zarząd razem 

z druhami pozyskali ponad 150 tysięcy 

złotych na doposażenie jednostki. 

 

Dziękujemy zarządowi za poświęcenie i 

ciężką pracę .  

 

OSP GOWORÓW 

 
W dniu 18.09.2021w OSP 

Goworów  odbyło się zebranie 

sprawozdawczo - wyborcze na którym 

omawiano sprawy związane z dalszą 

działalnością OSP oraz odbyły się wybory 

na następne 5 lat. 

 



Wybrano następujące osoby do zarządu: 

 

Prezes- Łysiak Jerzy 

Vice prezes -Hajdasz Kazimierz 

Naczelnik- Patek Mirosław 

Z-ca Naczelnika - Łoboda Stanisław 

Sekretarz - Nalborczyk Bartosz 

Skarbnik - Patek Piotr 

  

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Kroczak Arkadiusz 

Sekretarz - Jasek Bogusław 

Członek - Rudnicki Piotr 

 

ŚWIĘTO LASU  

W MIĘDZYLESIU. NOWA 

CYKLICZNA IMPREZA 

LASÓW PAŃSTWOWYCH  

I NADLEŚNICTWA 

MIĘDZYLESIE 
 

 

Dużo się działo w niedzielę, 19 września 

br. na polu biwakowym w Międzylesiu. 

Impreza pn. Święto Lasu – Bartnicy 

Sudetów, którą zorganizowało 

Nadleśnictwo Międzylesie i Dyrekcja 

Regionalnych Lasów Państwowych we 

Wrocławiu, zgromadziła kilka tysięcy 

osób z całego regionu. Można było wziąć 

udział w grach edukacyjnych, poznać 

pracę jaką wykonują leśnicy, zobaczyć 

jak pracuje arborysta – człowiek, 

którego zawód to pielęgnacja drzew, czy 

jak mieszkają pszczoły.  

W specjalnie utworzonej strefie Las Pszczół 

leśnicy i bartnicy prezentowali ule, żywe 

pszczoły, budowę pszczelich barci, czyli 

wydrążonych w celu hodowli pszczół 

komór wewnątrz pnia drzewa. Każdy 

chętny mógł także sam zbudować domek 

dla pszczół murarek, pociąć drzewo.  

 

Ciekawe stoisko z swoimi produktami 

zaprezentowała zaproszona do udziału w 

imprezie firma Decathlon, a na scenie bawił 

najmłodszą publiczność kabaret „BZYK” z 

Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Ogromnym 

powodzeniem cieszyły się drapieżne ptaki, 

które można było zobaczyć na żywo dzięki 

stowarzyszeniu działającemu na rzecz 

zachowania dzikich zwierząt „Peregrinus”. 

Był nasz rodzimy sokół wędrowny i 

pochodzący z kontynentu amerykańskiego 

myszołowiec z rodziny jastrzębiowatych, 

zwanego sokołem Harrisa.  

 

Gwiazdą wydarzenia był zaproszony przez 

organizatorów Karol Okrasa, znany 

propagator regionalnej kuchni i stosowania 

w niej lokalnych produktów, który 

prowadził tzw. live cooking. – Starałem się 

http://24klodzko.pl/wp-content/uploads/2021/09/swieto-lasu-miedzylesie-73.jpg
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http://24klodzko.pl/wp-content/uploads/2021/09/swieto-lasu-miedzylesie-80.jpg


pokazać owoce i dary lasu. Było igliwie 

sosnowe, grzyby, jagody, zioła, które 

możemy znaleźć w lesie w połączeniu z 

jednym z filarów kuchni polskiej, czyli 

dziczyzną. Była łopatka sarnia, dzik w 

towarzystwie jałowca, daglezji i oczywiście 

miodu oraz kandyzowanego igliwia 

sosnowego – mówił w rozmowie z naszym 

portalem Karol Okrasa. – W pierwszej 

potrawie przygotowaliśmy dla uczestników 

buchtę drożdżową, czyli kluskę gotowaną 

na parze z gulaszem z sarniej łopatki 

przyprawionej octem piwnym albo 

jałowcowo-sosnowym, który do dziczyzny 

pasuje doskonale, a w drugiej potrawie 

zaserwowaliśmy zapiekankę z sarny i dzika 

doprawioną i przygotowaną na wzór 

klasycznego strogonowa, w której to są i 

grzyby i pomidory i papryka, ale 

przykryliśmy to puszystym puree 

ziemniaczanym i odpowiednio zapiekliśmy 

– zachwalał przygotowane przez siebie 

potrawy K. Okrasa.  

 

Po degustacji serwowanych przez mistrza 

kuchni potraw, Karol Okrasa poprowadził 

kulinarny konkurs dla najmłodszych 

uczestników pod nazwą „Masterszef kids z 

Okrasą”. Rywalizacja dzieci wzbudzała 

ogromne emocje, a produkt końcowy został 

sprawiedliwie osądzony przez jury złożone 

m.in. przez wicewojewodę dolnośląskiego 

Bogusława Szpytmę, europoseł Parlamentu 

Europejskiego Annę Zalewską, dyrektora 

Lasów Państwowych we Wrocławiu 

Tomasz Olszewskiego, szefa największej w 

Polsce patelni plenerowej Waldemara 

Załuskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Międzylesie Krzysztofa Rusinka, rzecznika 

prasowego regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu Malwiny 

Sokołowska, rzecznika prasowego 

Nadleśnictwa Międzylesie Joanny Krawiec 

oraz oczywiście samego Karola Okrasy. 

Każdy z uczestników konkursów otrzymał 

nagrody ufundowane m.in. przez firmę 

Prymat.  

 

Podczas całodniowego eventu, swoje 

stanowisko miała także marka produktów 

rozwijanych pod patronatem Lasów 

Państwowych, które promują całą gamę 

tego, co można w lesie znaleźć bądź 

upolować. – „Dobre z Lasu”. W ofercie 

znalazły się grzyby w przeróżnych 

odsłonach, dziczyzna, miody i owoce, które 

rosną w lasach. Dużym powodzeniem 

cieszył się także food truck ze Stawów 

Milickich oferujący znakomitą i gorącą 

zupę rybną, czy znakomite fishburgery.  

 

Świetną dziczyznę w towarzystwie kaszy 

przygotowało koło łowieckie „Sylwan”, 

http://24klodzko.pl/wp-content/uploads/2021/09/swieto-lasu-miedzylesie-44.jpg
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uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać 

także ze strefy relaksu, pod okiem 

fachowców nauczyć się bushcraftu, który w 

najprostszym tłumaczeniu oznacza techniki 

przetrwania w lesie i nazywany jest także 

leśnym survivalem oraz uczestniczyć w 

malarskim konkursie pod nazwą „Sztalugi 

w ruch – Rośliny, Pszczoły, Miód”. Swoje 

stanowiska i przeróżnego rodzaju atrakcje i 

edukacyjne quizy prezentowały 

Nadleśnictwa z całej Polski, w tym m.in. 

Nadleśnictwo Jugów, Żmigród, Bystrzyca 

Kłodzka, Zdroje, Lądek, czy przybyłe aż z 

Warmii i Mazur Nadleśnictwo Wichrowo. 

Święto Lasu- Bartnicy Sudetów zakończył 

koncert zespołu „Dom o zielonych 

progach”.  

Maciej Sergel 

(Art. Ze strony 24klodzko.pl  ) 

http://24klodzko.pl/swieto-lasu-w-

miedzylesiu-nowa-cykliczna-impreza-

lasow-panstwowych-i-nadlesnictwa-

miedzylesie/    

 

DWIE WARTOŚCIOWE 

INICJATYWY… 

Z inicjatywy radnego Władysława 

Mendla w sierpniu do przedszkola w 

Domaszkowie zostały przekazane zabawki 

ufundowane przez firmę „INTRAKT” Sp. z 

o.o. reprezentowaną przez Prokurenta 

spółki - Wojciecha Lintowskiego, 

realizująca roboty brukarskie dla k.ontraktu 

„Budowa suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na potoku 

Goworówka miejscowość Roztoki 

Bystrzyckie” o łącznej wartości 2.988.90 zł 

brutto. 

 

Serdecznie dziękujemy !!! 

 

ZAWODY PŁYWACKIE „ 

Z WODĄ ZA PAN BRAT” 

 

W sobotę 21 lipca 2021 r. na basenie 

odbyły się nietypowe zawody pływackie 

pod nazwą „Z wodą za pan brat”. Impreza 

została zorganizowana w ramach projektu 

pt.  "Polsko - Czeska przyjaźń sportowa 

Międzylesie - Orlické Záhoří" 

realizowanego w okresie od 01 kwietnia 

2021 r. do 31 maja 2022 r. przez gminę 

Międzylesie wraz z partnerem z Orlické 

Záhoří. Koordynatorem projektu z ramienia 

gminy jest Justyna Adamów. 
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Na czas imprezy, po czterech dniach 

niepogody, niebo wyczarowało okno 

pogodowe i piękne słońce, które z 

pewnością zachęciło do uczestnictwa 

 

Podczas zawodów uczestnicy 

zmierzyli się z nietypowymi konkurencjami 

pływackimi zatytułowanymi: „Silne nogi”, 

„Silne ręce”, „Mistrz nurkowania” – 

przeprowadzane w basenie pływackim. 

„Pływanie na macie”, „Pływanie na 

makaronie” oraz „Bieg w wodzie” – 

przeprowadzane w basenie rekreacyjnym. 

Kto uczestniczył w imprezie ten wie, że 

deska trzymana w rękach, piankowa 

ósemka trzymana pomiędzy nogami, 

płynięcie na kole ratunkowym lub na 

piankowym makaronie raczej spowalnia i 

utrudnia pływanie, ale uciechy było co 

niemiara. Nawet Ci z początku 

niezdecydowani postanowili spróbować 

swoich sił i postawić na zabawę. Każdy 

uczestnik sam decydował, w ilu i w których 

konkurencjach weźmie udział. W co 

najmniej jednej konkurencji udział wzięło 

47. uczestników. 

 

Na Mistrzów i Wicemistrzów w 

każdej  konkurencji oraz w każdej z trzech 

kategorii wiekowych czekały dyplomy oraz 

nagrody, zakupione w ramach działań 

projektowych. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy uczestnictwa i 

upominki. 

Gorący poczęstunek dla 

uczestników zawodów zapewnili 

pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzylesiu – serwowano 

pierogi ruskie i z jagodami. Ponadto w 

formie samoobsługi można było 

przygotować sobie kawę i herbatę. 

Podczas imprezy dwukrotnie można 

było uczestniczyć w energetycznym Aqua 

aerobicu prowadzonym przez p. Michała 

Kopaczyńskiego. 

W godzinach trwania imprezy wstęp 

na teren obiektu był darmowy. Impreza tego 

typu odbywała się po raz pierwszy. Jako 

organizatorzy wiemy, że było to duże 

wyzwanie logistyczne, zwłaszcza, że nie 

wiedzieliśmy, jak dużym zainteresowaniem 

zawody będą się cieszyły. 

W organizację zawodów 

zaangażowani byli pracownicy basenu, pani 

kierownik basenu Katarzyna Grzybowska- 

Kania pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, 

ZGKiM, MGOK, wolontariusze, którzy 

demonstrowali i sędziowali konkurencje 

„pływackie”. Staraliśmy się, jak najlepiej 

sprostać temu wyzwaniu i mamy nadzieję, 

że sprawiliśmy wszystkim uczestnikom 

imprezy dużo radości. 

Serdecznie dziękujemy!!! 

WRZESIEŃ Z REKREACJĄ 

RUCHOWĄ 

Miesiące i lata mijają a my 

kontynuujemy nasze lokalne imprezy 



sportowo-rekreacyjne z przeświadczeniem, 

że wszyscy ich uczestnicy czują się dzięki 

nim lepiej, radośniej i zdrowiej. 

W sobotę 11 września 2021 r. 

dziewiątka uczestników wyruszyła na 24. 

minutową trasę 103. imprezy marszowo-

biegowej „Moja Dwunastka”. Nasze 

comiesięczne spotkania odbywają się na 

międzyleskim stadionie niezależnie od 

warunków pogodowych – bywa, że pod 

parasolami. Najbardziej jednak lubimy, gdy 

świeci słońce. Tak było tym razem – 

słonecznie i ciepło.  

 
Jaką pogodę przyniesie 

październik… Zakładamy, że niezależnie 

od warunków atmosferycznych na 104. 

„Dwunastce”, która odbędzie się 2 

października 2021 r. nie zabraknie chętnych 

do wspólnego maszerowania bądź biegania. 

Start godz. 10.00. 

Kolejna sobota 18 września 2021 r. 

to czas dla rowerzystów, kręcących w 

„Koronie Międzylesia”.  

 

 
 

Pomimo pesymistycznych prognoz 

pogoda była wyjątkowo łaskawa – było 

chłodno, ale nie padało. Rozpadało się 

dopiero dużo, dużo później, gdy wszyscy 

zdążyliśmy wrócić rowerami do domu. W 

miejscu startu w Roztokach na liście 

startowej zapisano 22 uczestników! Tak 

naprawdę nigdy nie wiadomo, ilu 

rowerzystów będzie i z których stron 

naszego małego świata przybędą. Tym 

bardziej cieszymy się, że było nas tak dużo. 

Cieszymy się, że pośród długoletnich 

uczestników pojawiają się nowi i wracają 

ci, którzy jakiś czas temu w „Koronie” 

jeździli. Po wspólnym pamiątkowym 

zdjęciu od godz. 10.01 kolejni uczestnicy co 

minutę wyruszali na trasę VI etapu z Roztok 

przez Gajnik i Michałowice do Goworowa. 

Łącznie do pokonania było 5 km oraz 70 m. 

różnicy wzniesień.  

 

 
Peleton rozpoczęła rodzina 

Majewskich. Gwiazdą przejazdu 

niewątpliwie stała się pięcioletnia Natasza, 

która po raz pierwszy, zupełnie 

samodzielnie na swoim własnym rowerku 

(bez przerzutek!) pokonała całą trasę. 

Finiszowała na czele swojej rodziny z 

nieskrywaną radością i dumą, że tylu 

dorosłych rowerzystów ją oklaskuje. To 

oczywiste, że cała brać koronowa jest z niej 

dumna – w końcu pierwszy raz na 

„Koronie” pojawiła się, gdy miała pięć 

miesięcy. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, 

że jest to impreza bardzo rekreacyjna? 



 
 

Przystanek dla turystów w 

Goworowie był jednocześnie metą etapu i 

miejscem ceremonii jego podsumowania. 

Przetwarzanie czasów przejazdu 

poszczególnych uczestników chwilę trwa, 

ale… jest to jednocześnie czas na 

integrację, na toczenie rozmów o 

wszystkim, na uzupełnienie energii i na 

nawodnienie organizmu. W końcu każdy, 

dojeżdżając na miejsce startu pokonał 

rowerem pierwsze kilometry, następnie 

przejechał trasę etapu, a po zakończeniu 

imprezy kolejne kilometry dokręci 

(niekoniecznie najkrótszą drogą), wracając 

do domu.  

 
 

Wręczanie Paszportów „Korony 

Międzylesia” to burza oklasków dla 

wszystkich jej uczestników. W VI etapie 

wystartowało aż 9 rowerzystek i tylko jedna 

z nich wiozła się za tatą po królewsku w 

przyczepce. Najszybsza była Edyta 

Samborska 14’07’’. Rowerzystów 13, a 

trasę najszybciej pokonał, drugi raz z rzędu, 

Sławomir Ratuszniak 11’10’’. Nowi 

uczestnicy IX sezonu „Korony” 

niespodziewanie otrzymali niespodziankę – 

skarpety rowerowe z logo naszej grupy 

rowerowej - Watahy Międzylesie.  

Każdy etap naszej rowerowej 

imprezy to także grono organizatorów. Za 

miniony etap dziękujemy: Marii i 

Bogusławowi Zadorożnym, oraz 

Katarzynie i Zbigniewowi Kaniom. 

W październiku symbolicznie 

zakończymy sezon rowerowy. Finałowy 

etap „Korony Międzylesia” 2021 odbędzie 

się 16 października 2021 r. Na rowerzystów 

czekamy od godz. 9.00 w miejscu startu – 

Goworów przy świetlicy wiejskiej. Do 

pokonania trasa Goworów – Jodłów o 

długości 5,7 km oraz 350 m. różnicy 

wzniesień. Start pierwszego uczestnika 

tradycyjnie o godz. 10.01. Oczywiście na 

trasę można wyjechać wcześniej na tzw. 

przejazd turystyczny - tę opcję polecamy 

mniej zaawansowanym rowerzystom.  

Postaramy się, by zakończenie 

sezonu pozostawiło niezatarte 

wspomnienia. Będzie gorąco nie tylko od 

płomieni ogniska.  

Preludium do symbolicznego 

zakończenia sezonu rowerowego będzie 

Rodzinny Rajd Rowerowy Doliną Nysy 

Kłodzkiej, który odbędzie się w sobotę 25 

września 2021 r. Zapisy na parkingu za 

Urzędem Miasta i Gminy w Międzylesiu od 

10.30. Trasa Rajdu prowadzić będzie 

ulicami Kościelną, Sportową, Lipową i 

Osiedle do Nagodzic (powrót tą samą trasą). 

Tempo przejazdu dostosowane do 

najwolniejszego uczestnika. Zachęcamy do 

udziału w imprezie całe rodziny. Startujemy 

o godz. 11.00. Na wszystkich uczestników 

Rajdu czekają niespodzianki i coś 

smacznego. 

Wszystkich nieustannie serdecznie 

zapraszamy do udziału w imprezach 

sportowo - rekreacyjnych, do zadbania o 

swoje zdrowie oraz lepsze samopoczucie. 



 

Dzień Edukacji Narodowej 14 

października 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy placówek oświatowych, 

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty! 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

w imieniu całego Samorządu Miasta 

i Gminy Międzylesie wszystkim 

nauczycielom, pedagogom 

oraz pozostałym pracownikom placówek 

oświatowych  składamy najserdeczniejsze 

życzenia wielu sukcesów zawodowych 

i osobistych, wytrwałości i cierpliwości 

w wychowywaniu młodego pokolenia. 

Życzymy także realizacji zamierzeń, 

satysfakcji z pełnionej funkcji oraz pasji 

i odwagi w odkrywaniu tajemnic nauki.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Międzylesiu   

Jerzy Marcinek   

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie                           

Tomasz Korczak 

 

Główny Specjalista Do Spraw Oświaty 

 Monika Harasińska  

 

Z okazji tak ważnego święta, jakim jest 

Dzień Sybiraka chcielibyśmy złożyć 

Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy Wam dużo zdrowia, radości oraz 

wszelkiej pomyślności. 

 

Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam 

pogodę ducha, siły witalne, 

oraz miłość i troskę ze strony najbliższych. 

Jednocześnie w tym szczególnym dniu 

zapewniamy Państwa o głębokim szacunku 

i czci dla Waszych czynów i doświadczeń 

życiowych. 

Życzymy Wam, aby były one wskazówką 

zarówno dla obecnych, jak i przyszłych 

pokoleń. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Międzylesiu   

Jerzy Marcinek   

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie                           

Tomasz Korczak 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

UZALEŻNIONYCH I 

CZŁONKÓW ICH RODZIN 

na czas nieokreślony zawiesza się 

spotkania  Zbigniewem 

Chrapczyńskim… 
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…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 

 

 

NARODOWY SPIS 

POWSZECHNY LUDNOŚCI I 

MIESZKAŃ 2021 ZBLIŻA SIĘ 

KU KOŃCOWI 

NARODOWY SPIS LUDNOŚCI I 

MIESZKAŃ 2021 TRWA 

TYLKO DO 30 WRZEŚNIA BR. 

Każdy pełnoletni mieszkaniec 

Polski musi wywiązać się z obowiązku 

spisowego.   

Zachęcamy do skorzystania z podstawowej 

metody realizacji tego obowiązku jaką jest 

samospis internetowy. Formularz spisowy 

dostępny jest on-line na stronie spis.gov.pl. 

Samodzielnie można dokonać spisu 

również telefonicznie pod numerem 

infolinii spisowej: 22 279 99 99. Trwa to 

tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie 

warto czekać na ostatnią chwilę.  

 Ważną informacją jest to, że 

samodzielnie możemy się spisać do 

momentu kiedy skontaktuje się z nami 

Rachmistrz. Rachmistrz dzwoni z numeru 

22 828 88 88 lub z numeru infolinii 

spisowej 22 279 99 99. Ponadto, 

Rachmistrzowie realizują także wywiady 

bezpośrednie. Oznacza to, że mogą 

odwiedzić Cię w Twoim mieszkaniu, aby 

przeprowadzić z Tobą spis. Rachmistrzowi 

nie można odmówić przekazania danych ( 

art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań 2021 r. )  

  Zapraszamy również do Urzędu 

Miasta i Gminy w Międzylesiu do pok. nr 8 

w którym został utworzony Punkt Spisowy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców naszej gminy wprowadzamy 

spisową sobotę oraz wydłużamy godziny 

pracy Punktu Spisowego w ostatnim 

tygodniu trwania spisu. Zapraszamy do 

Urzędu:  

25.09.2021 ( sobota )  

 9:00 – 14:00  

 27.09.2021  ( poniedziałek)  

 7:15 - 18:00 

 28.09.2021 ( wtorek)  

 8:00 - 18:00 

 29.09.2021 ( środa)   

 7:15 - 18:00 

 30.09.2021 ( czwartek)  

 7:15 – 18:00   

W Miejsko Gminnym Ośrodku 

Kultury w Domaszkowie ( ul. Kolejowa 3)  

dyżury pełni Rachmistrz, który również 

służy pomocą przy spisie. Rachmistrz 

będzie czekał na Państwa:  

27.09.2021 ( poniedziałek )  

 10:00 - 14:00 

28.09.2021 ( wtorek)  

 10:00 - 14:00 

30.09.2021 ( czwartek )  

 10:00 - 14:00 

Okazją do spisania się będzie 

również Festyn w Roztokach w dniu 26 

września br.  (niedziela), zorganizowany 

na placu przy boisku sportowym. 

Wszystkich chętnych na spotkanie z 



rachmistrzem zapraszamy od godziny 

14:00.  

Na mocy ustawy o statystyce 

publicznej udział w spisie jest 

obowiązkowy. Grzywna za odmowę 

udziału w spisie powszechnym została 

przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce 

publicznej, który stanowi: „kto wbrew 

obowiązkowi odmawia wykonania 

obowiązku statystycznego albo udzielenia 

informacji w spisie powszechnym lub innym 

badaniu statystycznym podlega grzywnie”. 

Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama 

ustawa – w artykule 56, przewiduje również 

nałożenie kary, w postaci grzywny lub 

ograniczenia wolności do lat dwóch, 

na osobę, która w formularzu spisowym 

poda fałszywe dane. 

Osobom, które obawiają się 

o bezpieczeństwo swoich danych, 

przypominamy, że chroni je tajemnica 

statystyczna. Oznacza to, że dane 

uzyskane podczas spisu mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do opracowań, 

zestawień i analiz statystycznych 

oraz do aktualizacji operatów do badań 

statystycznych prowadzonych przez służby 

statystyki publicznej. Zebrane dane są 

anonimizowane i w takiej postaci są dalej 

przetwarzane. 

 

INFORMACJE COVIDOWE  

POWIAT KŁODZKI: 

CHORYCH I NA KWARANTANNIE  

178 OSÓB 

 

GMINA MIĘDZYLESIE : 

KWARANTANNA - 6 osób 

CHORYCH -1 osoba 

 

 Ż Y W N O Ś Ć  !!!! 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu informuje, że 

żywność będzie wydawana  

w dniu  

 14 października 2021 

w Szkole w Międzylesiu  

w godzinach od 10.00 do 

15.00 

Jest to dodatkowy termin dla 

osób, które nie skorzystały z 

odbioru paczek żywnościowych                          

w sierpniu 2021r. 

Kryterium dochodowe uprawniające 

do odbioru żywności wynosi : 

- 1542,20,-zł na osobę samotnie 

zamieszkującą 

- 1161,60,-zł na każdą osobę w 

rodzinie 

Pod uwagę brane są dochody netto 

za miesiąc poprzedzający zgłoszenie 

się do Ośrodka.   

Prosimy o przestrzeganie 

reżimów sanitarnych 

(zachowanie odstępu, 

maseczki) 

 



 

 

 



 

 

 

 


