
 

 

 



ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM KOWALSKIM                                                    
PREZESEM ZARZĄDU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH                         

SP. Z O.O. W MIĘDZYLESIU 

Mieliśmy kiedyś wysypisko śmieci, które w pewnym momencie stało się gminną kulą u 
nogi… Co z nim na dzień dzisiejszy ? Nadal trwają prace kończące definitywnie jego 
istnienie ? 

Witam, cieszę się że mam możliwość wypowiedzenia się na tak gorący temat jakim jest 
gospodarka odpadami. Wracając do pytania, nasze wysypisko zostało zamknięte decyzją 
starosty kłodzkiego z dniem 31 grudnia 2009r. z nakazem rekultywacji do 31.12.2015r. Ze 
względu na duży koszt przedsięwzięcia rzędu 2mln zł zakład wystąpił do Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego o zmianę decyzji dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia 
prac na rok 2020, oraz  zmianę na tańszy sposób rekultywacji wykorzystując jako materiał 
podstawowy do rekultywacji kompost, osady ściekowe, ziemię, kamienie, popioły. Duże ilości 
ziemi i gruzu które gromadziliśmy wcześniej na pryzmach, zostały wykorzystane do 
wykonania warstwy uszczelniającej. 

W 2015r burmistrz jako właściciel podpisał umowę  o świadczenie usług 
rekultywacyjnych z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia, ale cały zakres prac był nadzorowany 
przez ZUK jako Zarządzającego Zamkniętym Wysypiskiem Odpadów. 

30 listopada 2020 r. został dokonany odbiór końcowy prac rekultywacyjnych potwierdzony 
protokółem.  

Niedawno był czas „wystawek”. Ilość wystawionych przedmiotów – wydaje mi się - była 
znaczna… Czy to moje subiektywne wrażenie, czy rzeczywiście w takie dni ZUK zbiera 
duże ilości odpadów wielkogabartytowych ?  

Dobrze pan zaobserwował. Wystawki to dla nas duże wyzwanie. Ilość odpadów 
wielkogabarytowych rośnie z roku na rok.  Dla porównania w roku 2017 odebraliśmy 14 ton 
natomiast w obecnym 44 tony i to jeszcze nie koniec bowiem w PSZOK (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów  Komunalnych) mamy jeszcze do wywiezienia około10. ton, które przywieźli 
mieszkańcy. W tym roku należą się z naszej strony przeprosiny dla mieszkańców za opóźniony 
odbiór. Zatory spowodowane były awarią sprzętu oraz absencją chorobową pracowników. 

W trakcie wystawek oraz w PSZOK odbieramy duże ilości  opon od aut osobowych 
dostarczanych w ramach opłaty śmieciowej, za które – pozostawiając je np. w zakładach 
wymiany opon należy płacić, więc posiadacze aut w ramach jednej opłaty pozbywają się tych 
opon u nas.                                                                                                                    

Czy w obecnej chwili - patrząc na rynek sprzedaży surowców wtórnych, dochody 
uzyskiwane przez gminy dają możliwości pozyskania odpowiednio wysokich środków, 
tak aby można było przeznaczyć je na system gospodarki odpadami ? 

Ilość odpadów selektywnych systematycznie wzrasta,  jednak rynek recyklingu jest 
skromny, występuje deficyt firm, które są w stanie przerobić  szczególnie  „żółty worek”. 



Recyklerzy wymagają czystego towaru dlatego odpady są doczyszczane. Odzysk ze 
wspomnianego worka wynosi ok. 50% zawartości , ponieważ nie wszystko recykler odbiera. 
Świadomość mieszkańców co do segregacji jest coraz lepsza ale nadal niewystarczająca. 
Tworzywa twarde jest to frakcja kaloryczna jednak problemem jest mała sieć spalarni w 
naszym kraju. 

Od dwóch lat wzrost opłaty środowiskowej spowodował, że za odbiór odpadów selektywnie 
zebranych musimy płacić i tak dla przykładu: szkło 185zł/MG, plastik 543zł/MG, 
wielkogabaryt  973zł/MG wynika z tego, że odpady typu plastik są droższe niż zmieszane 
odpady komunalne.  

Czy nasi mieszkańcy zbierają dużo odpadów ? 

Na to pytanie odpowiem przedstawiając w tabeli porównanie dwóch lat 2017r. i roku 
bieżącego po dziesięciu miesiącach  

Nazwa 2017r 2021r za 10 miesięcy 

papier 14 MG*   14 MG 

Tworzywa sztuczne 66 MG 133MG 

szkło 86 MG   74 MG 

Zmieszane odpady 
komunalne 

1137 MG 901 MG 

Z tego zestawienia widać, że znaczny  wzrost strumienia następuje w odpadach 
selekcyjnych szczególnie w tworzywach sztucznych, jest to także tendencja ogólnokrajowa. 

*1 MG - tona odpadów 

Przy obecnie funkcjonujących przepisach trudno jest takiemu zakładowi jak nasz 
„mocno stanąć na finansowych nogach”, a przecież trzeba pamiętać o pracownikach, 
odnowić – choćby częściowo, park maszynowy… 

Wymagania ustawowe są takie same dla dużych i małych firm, i takim jak my trudno 
wiązać koniec z końcem. Staramy się spełniać wymogi prawne dotyczące gospodarki 
odpadami oraz te które dotyczą załogi. Z roku na rok rosną znacznie koszty prowadzenia 
działalności w naszej dziedzinie, a wiąże się to z faktem znacznego wzrostu opłaty 
środowiskowej, wzrostu płacy minimalnej oraz zmiany ustawodawstwa regulującego 
gospodarkę odpadami. 

Płonące wysypiska w latach poprzednich doprowadziły do zmiany ustawy o odpadach 
według której każdy podmiot  zbierający odpady musiał wykonać audyt strażacki oraz  
monitoring wizyjny (wysypisko,   PSZOK) co wiązało się ze znacznymi kosztami. Ustawa o 
odpadach zobowiązuje nas do uaktualnienia ważnych pozwoleń na zbieranie odpadów co 
wiąże się z następnymi kosztami jako zabezpieczenie ewentualnych szkód.                                                                                                                  
Musimy modernizować park maszynowy- samochody śmieciarki, które są intensywnie 



eksploatowane, ponieważ wszystkie odpady wywozimy na bazę przeładunkową w Kłodzku na 
ul. Sierpowej. Utrzymanie aut jest coraz droższe ponieważ brak jest na naszym terenie 
serwisu który naprawia auta specjalistyczne typu śmieciarka, duża ilość elektroniki oraz fakt, 
że kupujemy ze względu na cenę używane samochody powoduje ich awaryjność. 

Od 2017 roku  drastycznie wzrosła tzw. „opłata środowiskowa” m. innymi  za 
umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, 
natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270,00 zł za tonę. Czy nie jest to wg pana jeden 
z głównych powodów podwyżki cen dla mieszkańców ?  

Zgadzam się, tylko to już jest przeszłość… W poprzednim pytaniu są poruszone sprawy, 
które na dzień dzisiejszy kształtują cenę odpadów. Ponadto każda kontrola  zakładu wydaje 
zalecenia, dla przykładu świeży temat. Sanepid zalecił nam zorganizowanie pralni i suszarni 
na odzież roboczą pracowników. W celu spełnienia zalecenia prowadzimy rozmowy z firmami 
(pralniami) , które podejmą się  prania odzieży roboczej a będzie się to wiązało ze znacznym 
wzrostem kosztów. Dotychczas pracownicy dostawali ekwiwalent za pranie i mieli do 
dyspozycji dwie pralki na terenie zakładu.  

Czyją kasę zasila opłata z tytułu „opłaty środowiskowej” bo przecież  nie zasila budżetu 
gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych ? 

Zgodnie z tym co się słyszy 80% idzie na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, a pozostałe 20% do budżetu. Czyli cichy podatek pobierany przy okazji.  

Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Ministerstwo Środowiska i Klimatu wprowadziło do tekstu projektu bardzo 
ważną poprawkę. Pozwala ona gminom na dopłacanie z innych środków własnych do 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy nie jest to całkowitym 
zaprzeczeniem zasady „zanieczyszczający płaci” ? 

Takie były założenia pierwszej ustawy. Populizm  rozszerza się… Jest to niebezpieczne dla 
małych społeczności. Bogate samorządy może będzie stać na taki gest ale co ma zrobić 
burmistrz małej gminy. Proszę zwrócić uwagę jak dużo zadań ceduje obecna ekipa na 
samorządy. Moim zdaniem jest to próba zrzucenia odpowiedzialności za wzrost opłat przy 
dzisiejszej inflacji na tych, którzy nie są za to odpowiedzialni. Dopłacanie z budżetu gminy do 
gospodarki odpadami doprowadzi do wzrostu podatków  lokalnych, czyli – reasumując, 
zapłaci za to przysłowiowy Kowalski. Na obniżkę kosztów jest prosty sposób tak jak kiedyś 
proponował jeden z posłów w sprawie paliwa obniżyć opłatę środowiskową (marszałkowską) 
np. o 100 zł za MG. Rewolucja śmieciowa rozpoczęta dekadę temu nie jest dokończona, my w 
dalszym ciągu nie mamy systemu gospodarki odpadami. Mamy tylko  pozorne działania 
związane z polityką… 

Czy – by odejść od odpowiedzialności zbiorowej za niewłaściwą selekcję odpadów w 
budynkach wielorodzinnych,  możliwa jest  w naszej gminie identyfikacja odpadów  
komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach ? 



Technicznie jest to możliwe ale niesie za sobą inwestycje w sprzęt rzędu dziesiątek tysięcy 
zł. na wspólnotę, służą do tego inteligentne pojemniki które uruchamia się kartą magnetyczną 
ważą odpad dzięki czipowi w worku identyfikują go z numerem mieszkania. Ale czy nas będzie 
na to stać?      

Jako prowadzący gospodarstwo domowe z przerażeniem patrzę na przeogromne ilości 
plastiku z opakowań które po zakupach odkładają mi się w domu… Nie uważa pan, że 
ilość m. innymi właśnie wszechobecnego plastiku mogłaby ulec  znacznemu zmniejszeniu 
i ograniczyć problem drogich śmieci, poprzez wprowadzenie rozszerzonej 
odpowiedzialności producentów opakowań ? 

Jest już  projekt ROP (Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów).Dokument ten moim 
zdaniem wymaga jeszcze wiele pracy. W projekcie ministerstwa ceduje się na gminy sprawy 
selekcji nie wspomina się kto będzie odpowiadał za recykling. Pominięta jest sprawa systemu 
kaucyjnego, który moim zdaniem jest niezbędnym elementem dobrze funkcjonującego systemu. 
Obawiam się, że producenci zostaną obarczeni kosztami wprowadzania na rynek odpadów 
błyskawicznie przerzucą je w ceny swoich towarów i usług i będzie po sprawie znowu 
zapłacimy my. Chciałbym się mylić. 

Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Wydaje  
mi się, że znakomita część z nich to konsekwencje nieprzemyślanych decyzji 
podejmowanych przez rząd i większość w parlamencie. Przykład pierwszy z brzegu. 
Gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów 
na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. Czy zmiany takie nie biją 
bezpośrednio w samorządy ?  

Jest to trudny temat.  W 2013r kiedy wprowadzano rewolucję śmieciową wzorcem był 
system niemiecki tylko, że nasi sąsiedzi swój system ciągle modyfikują, zmieniają, my 
natomiast nie. Moim zdaniem wystarczyłoby wprowadzić selekcję na mokre i suche odpady. 
Ten system wprowadziło parę samorządów i miały dobre wyniki w odzysku odpadów. 
Dzisiejsze sortownie opto-scanowe są w stanie automatycznie przesortować w krótkim czasie 
dużą ilość odpadów. Zbieranie dwóch frakcji zamiast pięciu dałoby kolosalną obniżkę 
kosztów. 

W przyszłym roku drastycznie zwiększyć się mają m. innymi ceny energii i koszty pracy. 
Wiadomo już jak to się przełoży na wydatki za odpady komunalne ponoszone przez   
mieszkańców ? 

Boję się tego tematu, ponieważ wszyscy nasi kontrahenci z którymi współpracujemy, na 
moje pytanie ile będzie kosztowała nas 1 MG odpadów na bramie odpowiadają, że ceny 
zostaną podane pod koniec stycznia ale obowiązywać będą od 1.01.2022r. Nikt nie wie ile 
będzie kosztował litr paliwa w przyszłym roku. Jak Nowy Polski Ład wpłynie na fundusz płac? 
I wiele innych niewiadomych chociażby inflacja,  jak zaplanować budżet na przyszły rok przy 
tylu niewiadomych? 



Podwyżka będzie musiała być, bo zostanie wymuszona niezależnymi od gminy ani ZUKu 
czynnikami (znaczące podwyżki cen  energii, paliwa,  płac, „Nowy Ład”, szalejąca inflacja - 
przyczyny można niestety mnożyć) ale w jakiej wysokości ? Na tą chwilę nie jestem w stanie 
powiedzieć… 

Na koniec naszej rozmowy może kilka zdań od siebie… 

Wiem ,że nie jesteśmy idealni. Od czasu do czasu coś zawalimy za co -  korzystając z 
okazji,  chciałbym  naszych mieszkańców bardzo  przeprosić. 

I kończąc.  Życzę wszystkim  wszystkiego dobrego w końcówce tego roku, oraz w przyszłym… 
Oby był lepszy… 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

Informacje Cowidowe: 

W powiecie chorych i na kwarantannie: 996 osób 

W gminie : 35 osób na kwarantannie i 8 chorych 

 

Informacja o sytuacji na oddziale covidowym w szpitalu w Kłodzku na dzień 22.11.2021 r. 
Łóżka zajęte 37 
Łóżka respiratorowe zajęte  3 
Pacjenci zaszczepieni  6 
Pacjenci niezaszczepieni 34 
Zgony  1 
 

W miesiącu październiku i listopadzie w Praktyce Rodzinnej Doktora Juźwina zaszczepionych 
zostało: 

329 osób – trzecią dawką 

56 osób – pierwszą dawką 

 

 

 

 

 

 



 
26 PAŹDZIERNIKA 2021 

ODBYŁA SIĘ 
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 
w proponowanym  porządku  obrad 
znalazły się projekty następujących 
uchwał  w sprawach : 

 1/ przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy wraz z 
informacją o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o  
przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji 
kultury za pierwsze półrocze 2021 r.  
 
2/zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 
3/ zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 
roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy  
Międzylesie 
 
4/ przyjęcia Programu współpracy 
gminy Międzylesie z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w zakresie 
realizacji zadań publicznych na 2022 rok 
 
5/Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Miasta i 
Gminy Międzylesie na rok 2022 rok 

 
6/ przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie Dolnik, część północno-
wschodnia 
 
7/ przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach Długopole 
Górne, Dolnik, Goworów, Międzylesie, 
Nagodzice, Pisary, Smreczyna i 
Szklarnia, gmina 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 sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. 

ŚLUBOWANIE MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIG MIĘDZYLESIE 

9 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Międzylesiu odbyło się 

ślubowanie nowo wybranej Młodzieżowej 

Rady Miasta i Gminy Międzylesie. W 

trakcie uroczystości Burmistrz Tomasz 

Korczak wręczył radnym zaświadczenia o 

wyborze  na  VI kadencję w roku 

http://www.miedzylesie.pl/


szkolnym 2021/2022. Wyznaczono też 

termin pierwszej sesji rady na dzień 30 

listopada, podczas której wybrany zostanie 

skład prezydium. W ślubowaniu oprócz 

radnych z opiekunami uczestniczyli też 

zaproszeni goście: dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie Alicja Jakubczak, 

dyrektor Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu Ryszard 

Bodnar, a także Sekretarz Urzędu 

Aleksandra Kruk, Gł. Księgowa Monika 

Makarska oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Międzylesiu Jerzy Marcinek.  

 

 
 

 
 

PRZY POMOCY ŚRODKÓW  
Z DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU 

POMOCY ROZWOJOWEJ 
WYKONYWANO OŚWIETLENIE W 

DOMASZKOWIE NA  

UL. GÓRNEJ ORAZ 
 W MICHAŁOWICACH 

Planowane rozpoczęcie eksploatacji 
nowych linii oświetlenia ulicznego w 

Michałowicach  
i Domaszkowie przy ulicy Górnej 

W związku z zakończeniem 
budowy oświetlenia ulicznego przy 
gminnych drogach w miejscowości 
Michałowice oraz Domaszków ulica 
Górna, Gmina Międzylesie wystąpiła do 
TAURON Polska Energia z wnioskiem o 
podłączenie linii oświetleniowych do sieci 
zasilania. Dopiero po sfinalizowaniu prac 
przez TAURON i podpisaniu umowy nowe 
lampy zaczną świecić. Przewidywany czas  
to około dwa miesiące.  

 

 

 

Domaszków, ul. Górna 

Wartość inwestycji: 113 553,20 zł 

Kwota dofinansowania: 61 829,00 zł 

Michałowice 

Wartość inwestycji: 84 466,80 zł 

Kwota dofinansowania: 61 829,00 zł 

 



ZAKOŃCZONO PRACE NAD 
BUDOWĄ DRÓG NA ODCINKACH: 

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 

 

ROZPOCZĘTO PIERWSZY ETAP 
REMONTU BUDYNKU OSP  W 

DŁUGOPOLU GÓRNYM 

Został wyłoniony wykonawca remontu 
budynku OSP w Długopolu Górnym: 
Firma Usługi Budowlane Adam Kasza, ul. 
Chopina 27, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, 
prace potrwają do połowy 2022 roku. 

Wartość inwestycji: 633 116,50 zł 

W tym dofinansowanie z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19: 500 000,00 
zł 

 

 
Informacja o dofinansowaniu z budżetu 
państwa zadania w ramach programu 

wieloletniego - „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-

2025” – Priorytet 3” w 2021 roku 

         Umową dotacji Nr 20/G/NPRC/2021 
w dniu 29 października 2021 roku 
Wojewoda Dolnośląski przyznał gminie 
Międzylesie wsparcie finansowe na 
realizację zadań w ramach Priorytetu 3 
„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w 
roku 2021 w wysokości łącznie 18 000,00 
złotych.  

Dofinansowaniem objęto n/w jednostki 
oświatowe: 

• Samorządowe Przedszkole w 
Międzylesiu w wysokości 3 000,00 
złotych, 

• Samorządowe Przedszkole w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół 
Dzieci w Domaszkowie w wysokości 3 



000,00 złotych, 
• Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Międzylesiu w wysokości 12 000,00 
złotych, 

Koszt całkowity zadania wynosi 22 500,00 
złotych, w tym wartość dotacji - 18 000,00 
złotych, wkład własny gminy Międzylesie 
- 4 500,00 złotych. 

Środki zostaną przeznaczone na zakup 
książek, elementów wyposażenia biblioteki 
oraz realizację działań promujących 
czytelnictwo. 

 

CYKLOSTRADA ROWEROWA 

 

 

 

19 listopada w Bardzie odbyła się 
prezentacja Cyklostrady Dolnośląskiej, 
która stanowi sieć dróg i ścieżek 
rowerowych, budująca szkielet 
komunikacji rowerowej. Przedstawiono 
prezentację, ustalono, że realizatorem 
przedsięwzięcia będą gminy przy wsparciu 
finansowym środków unijnych i 
krajowych. Uczestnicy spotkania podpisali 
deklarację wspólnych działań. W imieniu 
gminy Międzylesie deklarację podpisał 
burmistrz. 

 

OTWARCIE HARCÓWKI  

W DOMKACH TKACZY 

 

 

 

W piątek 19.11.201 r. w Domkach 
Tkackich odbyła się zbiórka zuchów z 
gromady zuchowej Wesołe Orliki i 
drużyny harcerskiej Armagedon. Na 
zbiórkę zaproszony został Burmistrz 
Międzylesia Tomasz Korczak. Dzięki 
staraniom Pana Burmistrza i pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy pomieszczenie w 
jednym z Domków Tkackich zostało 
przekazane na rzecz ZHP na harcówkę. W 
wydarzeniu wzięły udział Panie 
drużynowe: Emilia Stankiewicz, Teresa 
Śliczna i Beata Tokarska. 

 

 



SPOTKANIE W SPRAWIE ZITU 
POŁUDNIOWEGO 

 

8 listopada we Wrocławiu odbyło się 
spotkanie z marszałkiem Grzegorzem 
Macko w sprawie funkcjonowania ZITu 
Południowego. Na spotkaniu omówiono 
sposób podziału środków, jak również 
obszary działań, na które te środki mogą 
być wydane. W spotkaniu uczestniczył 
burmistrz Ząbkowic – Marcin Orzeszek – 
obecny przewodniczący naszego ZITu, 
Czesław Kręcichwast – Prezes 
Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Glacensis oraz Tomasz 
Korczak jako Prezes Stowarzyszenia Gmin 
Ziemi Kłodzkich.  

 

GMINA MIĘDZYLESIE  

Z DOFINANSOWANIEM  

W RAMACH PROGRAMU 

“AKTYWNA TABLICA” 

 

          Umową dotacji Nr 14/AT/2021 w 
dniu 20 października 2021 roku Wojewoda 
Dolnośląski przyznał gminie Międzylesie 
wsparcie finansowe w kwocie 34 995,00 zł  
w ramach realizacji rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów                                   
i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2020-2024 – „Aktywna tablica”. 

Wśród szkół wytypowanych do 
dofinansowania znalazła się Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w 
Domaszkowie.  

Koszt całkowity zadania wynosi 43 745,00 

złotych, w tym wartość dotacji – 34 995,00 
złotych, wkład własny gminy Międzylesie 
– 8 750,00 złotych. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na 
zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi 
do terapii dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Zakup 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a 
tym samym możliwość wykorzystania 
nowych technologii w procesie kształcenia, 
będą niezwykle korzystne dla różnych 
aspektów rozwoju kompetencji oraz 
umiejętności uczniów i nauczycieli. 

 

 

 

 
 

POLSKI ŁAD: SAMORZĄDY 
OTRZYMAJĄ BLISKO 24 MLD ZŁ 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych to nowa forma 
wsparcia inwestycji samorządów. Program 
pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą 
gospodarczymi skutkami pandemii Covid-
19, pobudzi inwestycje we wszystkich 
regionach Polski. Dzięki ogłoszonej dzisiaj 



decyzji samorządy w całym kraju dostaną 
nawet do 95. proc. bezzwrotnego 
dofinansowania kosztów ponoszonych na 
inwestycje, między innymi w 
infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 
modernizację źródeł ciepła czy 
gospodarowanie odpadami. Te inwestycje 
poprawią warunki życia Polaków.  

W ramach Polskiego Ładu gmina 
Międzylesie otrzymała granty : 

  

5.757.304 zł. na Modernizację 
infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Międzylesie. 

Modernizacja obejmuje: 

droga w Pisarach 
droga Nowa Wieś – Gajnik  
droga w Nowej Wsi 
droga Długopole Górne - Domaszków  
droga Długopole Górne 
 
 

 
213.570 zł.     

Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do 
wszystkich gmin w Polsce, finansowany z 
Funduszy Europejskich, w ramach 
programu React-EU. W pierwszym 
naborze, który właśnie ruszył, mogą wziąć 
udział 733 gminy z całej Polski. Kwota 
przeznaczonego dla nich wsparcia to ponad 
178 milionów złotych. 

 

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

Tych z Państwa, który nie złożyli jeszcze 
ankiety dotyczącej źródeł ciepła 
zainstalowanych zarówno w budynkach 
mieszkalnych, jak też w nieruchomościach 
niezamieszkałych (tj. obiektach 
usługowych, produkcyjnych, budynkach 
publicznych, etc.) zachęcam do jej 
niezwłocznego złożenia.  

Badenie ankietowe prowadzone na terenie 
Gminy Międzylesie, w zakresie  
istniejących źródeł ciepła, posłuży do 
sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji.  
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.   

 

Ankietę można pobrać ze strony 
internetowej www.miedzylesie.pl 
/zakładka Aktualności lub w wersji 
papierowej 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  

 

11-LISTOPADA 
Obchody 11-listopada 2021r w 
Międzylesiu rozpoczęły się uroczystą mszą 
św. w intencji ojczyzny w  parafialnym 
Kościele pw. Bożego Ciała. We mszy 
udział wzięli  mieszkańcy, władze miasta i 
liczne delegacje. Po mszy wszyscy  
przeszli  pod pomnik Sybiraków gdzie 
wspólnie odśpiewano Hymn ,harcerze 
odczytali Apel Poległych  a po 
okolicznościowym  wystąpieniu burmistrza 
Tomasza Korczaka złożono symboliczne 
wiązanki  kwiatów. 

 

 

 

Kolejny etap obchodów, to   koncert  
MGOK -  KAMERALNEGO  
NAUCZYCIELSKIEGO CHÓRU "CHÓR 
Z GÓR" z  Bystrzycy Kłodzkiej. W 
wykonaniu chóru usłyszeliśmy wiele 
znanych utworów, wokalnych , 
muzycznych standardów  a także  występy 

mailto:urzad@miedzylesie.pl


instrumentalistów na skrzypcach  i trąbce. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za piękny, 
wzruszający i niezwykle efektowny 
koncert. 

 

 

 

Mieszkańcom, którzy włączyli się w 
uroczyste obchody święta Niepodległości 
również  składamy wielkie podziękowania 
za liczny  udział i  patriotyczną postawę. 

 

IMPREZ BEZ LIKU ! 

 

Od 1 października 2021 r. gmina 
Międzylesie rozpoczęła realizację 
kolejnego projektu pn.: „30 lat współpracy 
na pograniczu Międzylesie- Králíky”. 
Projekt ten to cykl imprez, które wymagają 
starannego i długofalowego przygotowania 
przez samorząd Międzylesia przy 
współpracy urzędu miasta Králíky. 
Zorganizowane zostaną spotkania z 
Partnerem z Czech w celu omówienia 
sposobu realizacji projektu i wytypowania 
uczestników poszczególnych etapów. 
Podczas realizacji poznane zostaną 
zwyczaje i tradycje, potrawy pogranicza 
polsko- czeskiego . Pierwszym z cyklu 
wydarzeń będzie Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który rozpocznie 

obchody 30. lat współpracy na pograniczu 
Międzylesie – Kralicky. 

 

 

Impreza plenerowa, podczas której 
miasta partnerskie zaprezentują świąteczne 
wyroby, dekoracje adwentowe, wyroby 
rękodzielnictwa ludowego i artystycznego, 
potrawy świąteczne zarówno polskiej jak i 
czeskiej kuchni. Podczas Jarmarku czas 
umilać będą występy dzieci i młodzieży z 
Polski jak i również z Czech, wystąpią 
także zespoły ludowe z pogranicza polsko 
-czeskiego. Wszystkie dzieci odwiedzi 
Mikołaj, z którym spędzą miło czas 
podczas wspólnych zabaw, a także zostaną 
obdarowane słodkościami.  

   

 Kolejną imprezą zorganizowaną 
przez Wnioskodawcę będą Osobliwości 
Wielkanocne, podczas których zostanie 
rozstrzygnięty konkurs dla dzieci na 
najpiękniejszą kartkę wielkanocną.  



 Kulminacyjnym punktem projektu 
będzie organizacja podczas Dni 
Międzylesia Dnia Partnerstwa na 
pograniczu polsko - czeskim, na który 
zostaną zaproszeni przedstawiciele 
Partnera Projektu, a także przedstawiciele 
z pogranicza, z którymi Wnioskodawca 
dotychczas współpracował m.in: Lichkov, 
Orlicke Zahori, Mladkov, Cervena Voda, 
Kraliky.  Zostanie rozstrzygnięty konkurs 
na najlepszą potrawę czeską, do którego 
zostaną zaproszone sołectwa, instytucje z 
pogranicza polsko- czeskiego. Dla dzieci 
zostanie rozstrzygnięty konkurs na 
ulubioną bajkę czeską, a także dla dzieci w 
tym dniu Wnioskodawca wynajmie 
animatora, który poprowadzi gry, zabawy, 
warsztaty plastyczne.    
  Realizacja projektu kończy 
się 30 września 2022 r. Już dziś 
zapraszamy do wzięcia udziału w tych 
wydarzeniach oraz w konkursach i 
wspólnych zabawach. 

PIENIĄDZE  DLA  ŻŁOBKA 

Zapewnienie funkcjonowania 15. miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
utworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego (gminy) z udziałem 
wcześniejszych edycji Programu 
"MALUCH" – Samorządowy Żłobek w 
Międzylesiu, ul. B. Chrobrego 2, 57-530 
Międzylesie 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa 
w ramach Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2021, moduł 2 

Nr umowy 
o dofinansowanie: 32/M2/2021 

Data zawarcia umowy 
o dofinansowanie: 05.07.2021 r. 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. - 
31.12.2021 r. 

Całkowita wartość zadania: 336 236,00 
zł 

Przyznana kwota dotacji: 14 400,00 zł 

Przedmiotem dofinansowania objęte 
są wydatki bieżące związane z 
funkcjonowaniem miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, tj. 
wynagrodzenie opiekunek dziecięcych. 

WIZYTA W URZĘDZIE MIASTA I 
GMINY  

W MIĘDZYLESIU 

 

    9 listopada 2021r. grupy przedszkolne  
Wilczki i Koty w ramach dalszego 
poznawania Międzylesia, udały się do 
Urzędu Miasta i Gminy, po którym 
zostaliśmy oprowadzeni. Pan burmistrz 
zapoznał dzieci z pracą swoją oraz innych 
urzędników tam pracujących. Dzieci 
dowiedziały się kolejnych ciekawostek o 
Międzylesiu. Bardzo dziękujemy Panu 
Tomaszowi Korczakowi za gościnę, 
oprowadzenie i słodki upominek! 



 

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH 

 We wtorek 26 października dzieci z 
Koła Misyjnego wraz z katechetką Bożeną 
Gałuszą sprzątały część zapomnianych 
grobów na cmentarzu w Domaszkowie. W 
piątek 29 października uczniowie klas: 
IIIAB, II i V odwiedzili cmentarz w 
Domaszkowie. Zapalili znicze na grobach 
nauczycieli i części tych, którymi nie ma 
kto się zaopiekować. 

 

 

 

 

 

 

PEŁNOPRAWNI… 

„Pasowania nadszedł czas, 

będzie uczniem każdy z nas…” 

29 października w Szkole Podstawowej w 
Domaszkowie odbyło się uroczyste 
ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy 
I.         

                                                                                                                                                             

    Uroczystość rozpoczęła się powitaniem 
ze strony klas trzecich. Następnie swoje 
umiejętności artystyczne zaprezentowali 
uczniowie klasy pierwszej. Przedstawili 
oni przygotowany specjalnie na tę okazję 
program artystyczny. Później nastąpiło 
wspólne odśpiewanie hymnu narodowego i 
uroczyste złożenie przysięgi przez 
uczniów. Pasowania na ucznia dokonała 
Pani Dyrektor. W ten sposób uczniowie 
klasy pierwszej dołączyli do społeczności 
uczniowskiej. 

 

Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, medale,  upominki i życzenia od 
Pani Dyrektor, Pana Burmistrza oraz 
rodziców. 



Po uroczystości w szkole nastąpiła część 
nieoficjalna przygotowana przez rodziców 
– słodki poczęstunek i zabawy w Domu 
Kultury.  

Bardzo dziękujemy naszym gościom za 
piękne prezenty i życzenia, a rodzicom za 
ogromne zaangażowanie przy organizacji 
uroczystości. 

 

O NIEPODLEGŁOŚCI  
W PRZEDSZKOLU 

 

 

 10 listopada w naszym 
domaszkowskim przedszkolu odbył się 
uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości. O godzinie 11:11 
wszystkie grupy przedszkolne wraz  z 
wychowawczyniami odśpiewały hymn. 
Dzieci okazały wielkie zaangażowanie w 
śpiewaniu zachowując jednocześnie 
odpowiednią do tej podniosłej chwili 
postawę.  

Następnie przedszkolaki recytowały 
wiersze o Polsce jak również dotyczące 
symboli narodowych. Wszystkie dzieci 
wiedziały, jak nazywa się kraj, w którym 
mieszkają, jakie barwy ma flaga oraz co 
jest godłem Polski. Na koniec 
uwieczniliśmy opisaną uroczystość na 
wspólnym, pamiątkowym zdjęciu, na 
którym dzieci z dumą prezentują 
własnoręcznie wykonane kotyliony. 

JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ A 
KOŁA AUTOBUSU KRĘCĄ SIĘ…. 

 

19 października br. dzieci z 
przedszkola w Domaszkowie udały się na 
niezapomnianą wycieczkę do sali zabaw 
„Bajkolandia” w Nowej Rudzie. Pierwszą 
atrakcją, jak same określiły, był sam 
przejazd autokarem. Wiele radości i 
uśmiechu dała również zabawa na 
zjeżdżalniach, torze pontonowym oraz w 
„Małpim gaju”. Szalone lata dzieciństwa 
przypomniały się także opiekunom, którzy 
korzystali z atrakcji wraz z dziećmi. Po 2-
godzinnej zabawie zostaliśmy pożegnani 
przez pracowników sali zabaw, a na 
osłodę, przy rozstaniu, otrzymaliśmy 
słodki poczęstunek.  Droga powrotna 
upłynęła bardzo szybko, a w autokarze 
było słychać tylko opowieści pełne wrażeń 
oraz chęci powrotu w to cudowne 
miejsce . 

 

 

 

 



III MIĘDZYSZKOLNY LEŚNY RAJD 
JESIENNY 

 

26 października 2021 roku 
uczniowie klasy VIII "a" Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego z Domaszkowa pod 
opieką  Małgorzaty Pokory i Sebastiana 
Kopcia  wzięli udział w III 
Międzyszkolnym  Leśnym Rajdzie 
Jesiennym. 

 

 W rajdzie uczestniczyli także 
uczniowie szkół z Międzylesia, Długopola 
Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej. Na trasie 
Kamieńczyk – Lesica na uczniów czekały 
trzy konkurencje: jedna dotyczyła wiedzy 
o lesie, druga polegała na stworzeniu 
wiersza lub opowiadania dotyczącego lasu. 
Największym zainteresowaniem uczniów 
cieszyła się konkurencja dotycząca 
wykonania stroika z dostępnych w lesie 
materiałów. Na koniec rajdu czekały na 
uczestników: kiełbaski z ogniska, napoje, 
słodycze oraz pamiątkowe bidony. 
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu 
Międzylesie oraz paniom Joannie Krawiec 
i Dorocie Koczergo za wspaniałą 
organizację, miłą atmosferę i owocnie 
spędzony czas. 

 

ZAPROSZENIE DO 
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY 

POŻARNICZEJ 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Międzylesiu zaprasza wszystkich 
zainteresowanych sztuką pożarniczą, 
chcących poznać tajniki pożarnictwa i 
ochrony przeciwpożarowej, do wstąpienia 
w poczet Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy OSP w Międzylesiu. 

Każdego, kto skończył 11 lat i pragnie 
poczuć się niczym prawdziwy strażak 
serdecznie zachęcamy. Oto kilka 
strażackich propozycji: 

• udział w zawodach sportowo-
pożarniczych 

• uczestnictwo w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

• przeszkolenie medyczne i 
pożarnicze  pod okiem 
wykwalifikowanych strażaków 
ratowników 

http://lubsza.org/wp-content/uploads/2014/04/mdp.jpg
http://lubsza.org/wp-content/uploads/2014/04/mdp.jpg�


• rozwój kultury i sprawności 
fizycznej 

• uczestnictwo w konkursach 
przygotowanych dla MDP. 

Kontakt: OSP Międzylesie - druh Jacek 
Pilny, tel. 602 672 017. 

 

ODZNACZENIA DLA CZŁONKÓW 
MDP Z TERENU                                   

GMINY MIĘDZYLESIE 

 

 

 

  

11 listopada 2021 r. w remizie OSP 
Międzylesie miała miejsce uroczystość 
wręczenia odznaczeń druhom 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 
terenu gminy Międzylesie.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
Tomasz Korczak wraz z Prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
Jackiem Pilnym, Prezesem OSP 
Międzylesie Janem Bojdą oraz 
Wiceprezesem-naczelnikiem OSP 
Goworów Mirosławem Patkiem odznaczyli 
następujących członków MDP: 

OSP Międzylesie: 

1) Magda Cymborska - złota odznaka 

2) Marceli Patek - złota odznaka  

3) Patrycja Plebanik - srebrna odznaka 

4) Maciek Zajączkowski - brązowa 
odznaka 

5) Łukasz Rzeszutek - brązowa odznaka 

OSP Roztoki: 

1) Anna Fąfara - brązowa odznaka  

OSP Goworów: 

1) Maja Janowska - brązowa odznaka 

2) Dominik Kroczak -  brązowa odznaka 

3) Kamil Galik - brązowa odznaka 

4) Patryk Galik - brązowa odznaka 

5) Jakub Mardaus - brązowa odznaka 
                                                     

                    

 

Odznaka "Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza" jest wyróżnieniem 
nadawanym członkom młodzieżowych i 
harcerskich drużyn pożarniczych za 
aktywną działalność w drużynie przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Odznaka 
posiada trzy stopnie: 
1) pierwszy stopień – brązowa 
2) drugi stopień – srebrna 
3) trzeci stopień - złota 



Odznaka "Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza": 
1) pierwszego stopnia - może być nadana 
po złożeniu ślubowania i posiadaniu 
półrocznego stażu w drużynie 
2) drugiego stopnia - może być nadana po 
uzyskaniu odznaki pierwszego stopnia i 
posiadaniu 1,5 rocznego stażu w drużynie 
3) trzeciego stopnia - może być nadana po 
uzyskaniu odznaki drugiego stopnia i 
posiadaniu 2,5 rocznego stażu w drużynie 
 

Odznaczeni występowali po raz drugi w 
powiatowych zawodach pożarniczych. W 
tym roku w zawodach udział brały 
drużyny: 

- dziecięca do lat 12 - osób 7 

- dziewczęta powyżej 12 lat - osób 7 

- chłopcy powyżej 12 lat - osób 9 

W zawodach udział brało łącznie 13 
drużyn z powiatu kłodzkiego. Gmina 
Międzylesie zajęła III miejsce. 

 

 Burmistrz serdecznie podziękował 
druhom z MDP oraz ich opiekunom za 
przygotowanie do zawodów oraz 
pogratulował osiągniętego wyniku.  

 

CHROŃ SIEBIE I BLISKICH! 
ZASZCZEP SIĘ! 

Projekt „Walcz z kleszczem!” 
realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach 
działania Aktywne 
i zdrowe starzenie się.  

     
  Celem głównym projektu 
jest zmniejszenie liczby zachorowań na 
choroby odkleszczowe (borelioza z Lyme i 
kleszczowe zapalenie mózgu) u osób 
zawodowo narażonych na pokłucie przez 
kleszcze z terenu województwa 
dolnośląskiego w latach 2021-2022.  
 Skierowany jest do osób 
pracujących powyżej 18 roku życia oraz w 
sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa 
oraz rybactwa zamieszkujących tereny 
najbardziej zagrożone zachorowaniem na 
choroby odkleszczowe tj. powiaty: 
kłodzki, lubański, jeleniogórski, wołowski, 
wałbrzyski i kamiennogórski. 

          W ramach projektu zaplanowano 
następujące formy wsparcia: 
– kampanię informacyjno – edukacyjną 
– działania edukacyjne w formie 
wykładów oraz wykładów online 
www.walczzkleszem.pl 
– trzydawkowe szczepienie profilaktyczne 

http://www.walczzkleszem.pl/?fbclid=IwAR3qL670tP5oUV1WaUbVGfND2CXNPFyLRHAfqXPhQivxZD3JYR6ok2z1T0M


Więcej informacji: 
www.walczzkleszem.pl. 
 
Ankieta rekrutacyjna dla uczestnika 
projektu „Walcz z kleszczem!” znajduje 
się na stronie internetowej 
www.miedzylesie.pl oraz jako załącznik 
do informatora. Ankietę proszę złożyć w 
terminie do 17 grudnia 2021 r. w pokoju nr 
17 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu. 

Osoba do kontaktu ze strony 
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie: 
Agnieszka Majewska, pokój nr 17, 
tel. 74 8 126 327 wew. 27 

MIĘDZYLESKI TENIS 

Zbiegły się interesujące rozgrywki w 
tenisa stołowego. Z bardzo dobrej strony 
pokazały się nasze SUDETY 
wygrywając mocno obsadzone mecze IV 
i V ligi. Gorzej poszło nam w Brzegu 
Dolnym, ale można to potraktować jako 
przysłowiowy wypadek w pracy, Na 
Katarzynę Suławę ciągle można liczyć, 
ale i najlepszym trafia się gorszy dzień… 

A oto jak graliśmy : 

20.11.2021  w godzinach  
 porannych rozegrany   został  mecz tenisa 
stołowego  V ligi pomiędzy SUDETAMI 
 Międzylesie  a  TOPSPIN  Dzierżoniów. 
Wygrały  Sudety 10 do 5.  Punkty zdobyli: 
 Bogusław Zadorożny 4,5 Katarzyna 
Suława 3,5   Grzegorz  Bzowy 2  i Jakub  
Serafinowicz  0. 

**** 

20.11.2021  w  godzinach 
popołudniowych rozegrany  został mecz 
tenisa stołowego  IV  ligi pomiędzy 
SUDETY Międzylesie a ZTS  Ząbkowice 
Śląskie. Sudety wygrały mecz stosunkiem  

10/ 6.  Punkty zdobyli;  Bartosz  
Jurkiewicz  2,5  Artur Kwaśnik 3,5 
Bolesław 4  Patrycja  Juraszek 0. 

**** 

21.11.2021 rozegrany  został 
turniej  tenisa  stołowego II  WTK  
juniorów w  Brzegu Dolnym.   Sudety 
reprezentowały :  Katarzyna Suława 
zajmując 18. miejsce i  Patrycja Juraszek 
która zajęła 27. miejsce. 

Wszystkim naszym zawodniczkom 
i zawodnikom gratulujemy, i niech 
pamiętają, że zawsze trzymamy za nich 
palce ! 

MISTRZOSTWA ŚWIATA GPC  
PABIANICE (POLSKA) 18-

24.10.2021 R 

 
W dniach 18-24.10.2021 Pabianice  były 
gospodarzem  Mistrzostw Świata Federacji 
GPC w Trójboju Siłowym , oraz 
wyciskaniu sztangi leżąc . W 
Mistrzostwach tych wystartowało  560 
zawodników  z 19 krajów. Nasz klub, oraz 
nasz kraj w tych Mistrzostwach 
reprezentowali : 
 
Kamila  WYDERSKA   srebro  w kat. 
Open  do 67,5 kg z wynikiem 65 kg.   
Łukasz  GAJDULEWICZ  5 miejsce w 
kat. Open do 90 kg z wynikiem 170 kg.   
Andrzej  JURASZEK    brąz  w kat. do 
100 kg z wynikiem 162,5 kg. MASTERS  
40-44      

http://www.walczzkleszem.pl/?fbclid=IwAR3qL670tP5oUV1WaUbVGfND2CXNPFyLRHAfqXPhQivxZD3JYR6ok2z1T0M
http://www.miedzylesie.pl/
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/434-mistrzostwa-swiata-wpa-pabianice-polska-14-18-04-2021-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/434-mistrzostwa-swiata-wpa-pabianice-polska-14-18-04-2021-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/434-mistrzostwa-swiata-wpa-pabianice-polska-14-18-04-2021-r


Krzysztof  HALCZYK   brąz  w kat. do 
140 kg z wynikiem 172,5 kg.  MASTERS  
45-49      
Grzegorz  KANTOR    złoto w kat +140 
kg z wynikiem 18O kg.           MASTERS  
45-49   

 Federacja GPC jest w tej chwili jedną z 
czołowych na świecie, która, poza 
większością krajów europejskich, skupia w 
swoich szeregach zawodników z tak 
odległych krajów jak Nowa Zelandia, 
Australia, Indie, Argentyna, USA, Kanada, 
czy RPA. Możemy więc być pewni, że 
zawody w Pabianicach mają  światową 
rangę. 

MISTRZOSTWA POLSKI WRPF 

ZŁOTORYJA 2021 

Mistrzostwa Polski WRPF Służb 
Mundurowych odbyły się w dniach od 6-
7 listopada w Hali Sportowej “Tęcza” 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi. 
Funkcjonariusze z całego kraju zmierzyli 
się ze sobą w wyciskaniu sztangi leżąc 
i martwym ciągu. 

 

 

Zawody mają na celu popularyzację 
i upowszechniane aktywności ruchowej 
jako formę zdrowego stylu życia, a przede 
wszystkim propagowanie dyscyplin 
siłowych. Nasi reprezentanci też byłi na 
zawodach w składzie: Marcin Szreiber, 
Andrzej Juraszek, Krzysztof Halczyk i 
Grzegorz Kantor. Andrzej Juraszek 3 
miejsce OPEN Weteran 40 - 49. Reszta 
naszych tuż poza podium. Startowało 
blisko 130. zawodniczek i zawodników. 

INFORMACJA DLA 
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW 
ICH RODZIN 

 W razie potrzeby otrzymania pomocy, 
kontaktować się z P. Zbigniewem 
Chrapczyńskim  dzwoniąc :  

607 984 858 lub 74- 81 40 296 
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