
 

 

 

 



ROZMOWA Z PAWŁEM TUREM WOKALISTĄ, 
MULTIINSTRUMENTALISTĄ, KOMPOZYTOREM                               

AUTOREM  TEKSTÓW  

Rozmawiamy po koncercie jaki dał pan podczas niedawnych Dni Międzylesia. Jak się 
gra na „swoich śmieciach” ? Zebrał pan  same dobre opinie o swoim występie, a 
międzyleska publiczność  jest wybredna… 
 

Jak się gra u siebie ? Wyśmienicie jak się okazuje. Dawno nie występowałem w 
Międzylesiu więc delikatny stres był, zwłaszcza że od pewnego czasu buduje swoją karierę 
jako artysta pracujący na swoje imię i nazwisko. Ale jak widać była to świetna decyzja. 
Mam super zespół, który wspiera projekt "Paweł Tur" na najwyższym poziomie. A jeśli 
chodzi o publiczność to jestem z tego faktu bardzo zadowolony że jest wybredna. Z 
naszych rejonów wywodzi się wielu dobrych muzyków, tekściarzy. Mam wrażenie że 
słuchacz w naszym mieście jest bardzo świadomy, zwraca uwagę na warstwę muzyczną na 
słowa i szczegóły, które składają się na świetny występ, fałsz wyczują na kilometr dlatego 
trzeba dać z siebie wszystko co najlepsze i tak też starałem się zagrać w Międzylesiu :) 
Chyba się udało 
 
Zanim rozpoczął pan karierę solową był pan liderem zespołu Centrala 57. Jak pan 
wspomina ten czas ? 

To był bardzo budujący okres uczyłem się pracy muzyka, artysty, napisałem wiele 
pięknych melodii 9 płyt to spory wynik, 100-tki zagranych koncertów, tysiące 
przejechanych kilometrów. Niesamowity czas pełny nauki. Poznałem wielu wspaniałych 
ludzi z którymi nawiązałem przyjaźnie na całe życie, można powiedzieć że ten mój 
pierwszy zespół mnie ukształtował w nim dorosłem i mogłem podjąć decyzję o karierze 
solowej. Na chwilę obecną zawiesiłem ten projekt, ale od czasu do czasu będę wydawał 
rockowe piosenki pod szyldem Centrali 57 ;) 

Widownia na pańskich  koncertach jest liczna. Co sprawia że zdobywa się taką 
popularność ? 
 

Widownia jest najważniejsza. Jestem niesamowicie szczęśliwy że tak wielu ludzi 
przychodzi na moje koncerty poświęca swój czas by obcować z moją muzyką, moją osobą. 
Jestem za to bardzo wdzięczny i dlatego staram się na maxa zaangażować w kontakt z 
publicznością w występ, by przez te półtorej godziny dać muzyczną ucztę, po której 
wszyscy wyjdą naładowani pozytywną energią. Ja uważam że koncert powinien dawać 
radość. szczęście, którym będziesz zarażać innych, a można to osiągnąć rozmawiając z 
publicznością skracać dystans. Ja jestem bardzo energiczny zawsze mnę dużo i dużo 
gadam,  ale staram się więcej śpiewać ni gadać (śmiech).  A jeśli chodzi o popularność to 
cieszę się że rozpoznawalność mojej muzyki i osoby rośnie, gra mnie coraz więcej 
rozgłośni występuje w TV, żeby to mogło się wydarzyć trzeba naprawdę dużo pracować. 
Ja obiecuje że będę pracował jeszcze więcej :)  
 
 
Kalendarz koncertowy ma pan solidnie zapełniony… Popularność nie męczy ? 
 



Kocham to co robię, spełniam swoje marzenia, nigdy nie traktowałem tego co 
robię jak pracę. Ja mógłbym nagrywać piosenki I występować codziennie, więc chętnie 
zapełnię kalendarz na 365 dni :)  

A jeśli chodzi o popularność to tak jak mówiłem to efekt ciężkiej pracy. Ciągle 
ścigam marzenia. 
 
Od zawsze chciał pan zostać muzykiem ?   
 

Każdy z nas, gdy był mały chciał być strażakiem, lekarzem czy kucharzem. Ja 
zawsze chciałem być muzykiem, rodzice szybko zauważyli, że mam talent muzyczny. Gdy 
miałem 6 lat tata przyniósł mi gitarę, od razu wiedziałem, że będę najlepszym gitarzystą 
na całym świecie i tak się też stało (śmiech). Jestem bardzo wdzięczny rodzicom, że mnie 
wspierają i podarowali mi pierwszą i kilka kolejnych gitar. Granie na gitarze to jednak 
było za mało, dlatego piszę teksty, komponuję muzykę i śpiewam. Chcę dawać ludziom 
radość i dzielić się swoją muzyką i energią ze wszystkimi. 
 
Czym jest dla pana muzyka? 
 

"Muzyka to Dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie" 
tak uważał Platon i ja się z tym bardzo identyfikuje  
 
Co stanowi  inspirację dla  pisanych przez pana utworów ? 
 

Większość utworów powstaje przy użyciu gitary, zazwyczaj akustycznej. Niekiedy 
pomysły przychodzą same jak grom z jasnego nieba – biorę wówczas gitarę i dźwięki 
piszą się same. Innym razem tworzę do tekstu, który mnie inspiruje, tak było w przypadku 
płyty “Wilk” gdzie w zasadzie wchodząc do studia nagrań dostawałem tekst od Wojtka 
Nowaka i poruszony nim pisałem muzykę. Uwielbiam też sytuacje kiedy jestem ze 
znajomymi i melodie pojawiają się spontanicznie, np. w Sopocie powstała piosenka 
“Wilk”, do której napisałem słowa. Spotkałem się z Pawłem Jakimiekiem i w wyniku 
naszych rozmów napisaliśmy singiel, który następnie sprawił, że moja pierwsza płyta nosi 
tytuł “Wilk”. Uwielbiam pracować nocą, do studia nagrań zazwyczaj przyjeżdżam o 19.00 
wtedy mój mózg przestawia się na pracę twórczą i razem z kolegami producentami 
realizatorami tworzymy fascynujące dźwięki. Pracuję ostatnio z Lanberry, Mikołajem 
Trybulcem, Markiem Kościkiewiczem, Marcinem Kindlą i wieloma innymi osobami, 
otwierają mnie muzycznie na różne rozwiązania, świetnie się bawię podczas sesji 
nagraniowych, i wiele uczę. Nie mówiąc już o eksperymentowaniu, łączeniu różnych 
stylów, melodii, zagrywek. 
Ale o miłości zawsze pisze mi się najłatwiej 🙂🙂 
Chyba jestem romantykiem. 
 
Pod szyldem Paweł Tur wydał pan swoją pierwszą  płytę „Wilk” na której usłyszeć 
można kompozycje z pańskimi tekstami. Czy można powiedzieć, że jest inna niż te 
których można było słuchać dotychczas ? 
 
  Gdybym pozostał muzycznie 1:1 do tego co było z zespołem Centala 57 to nie 
mógłbym się podpisać na debiutanckim albumie Paweł Tur. Progresywny pop jest bliski 
mojemu muzycznemu sercu, jestem otwarty na wiele muzycznych kierunków. Wkrótce 



zaprezentuję nowe numery które wierzę, że pozytywnie zaskoczą publiczność. Jestem 
żywiołem, energetycznym chłopakiem lubię wyzwania. 
 
Słuchając pana czuje się, że jest pan muzykiem twórcą, a nie wyłącznie odtwórcą 
muzyki. Czy to jest powodem swego rodzaju wyłączności na komponowanie muzyki ? 
 

Zacząłem komponować muzykę gdy byłem jeszcze młodym chłopakiem i bardzo mi 
się to spodobało więc staram się cały czas podtrzymywać tę tradycje albowiem wtedy 
przekazuje dokładnie to co gra w moim sercu. 

Jestem też takim chłopakiem, który lubi mieć pełną kontrolę nad wizją piosenki, 
aranżacji. Jeśli mogę komponuję ile wena pozwoli. 
 
Jest  pan już uznanym twórcą. Czy występy podczas dużych, ogólnopolskich imprez 
transmitowanych przez stacje radiowe czy telewizyjne przekładają się na 
popularność podczas granych koncertów ? 
 

Jak najbardziej, Zauważyłem, że gdy występuje w telewizji na przykład Dzień 
Dobry TVN to liczba obserwujących mnie osób i wspierających moją twórczość znacząco 
wzrasta. Cieszę się bardzo że na koncertach ludzie śpiewają te piosenki, to pokazuje  
pozytywny odbiór moich działań PR-owych. 
 
Pański dotychczasowy największy życiowy sukces to… ? 
 

Powrót do zdrowia po moim wypadku samochodowym. Mam wspaniałą rodzinę, 
przyjaciół, to jest mój największy sukces. 
 
Jakie ma pan osobiste zainteresowania muzyczne ? 
 

Jestem wielkim fanem muzyki rockowej, popu z lat 80. Kocham gitarę dlatego też 
zawsze słuchałem piosenek gdzie gitary było najwięcej, podglądałem znanych wirtuozów. 
 Top lista zaczyna się i kończy na gitarzystach, jest ich wielu i trudno ułożyć kolejność 
nawet gdybym chciał wymienić ich alfabetycznie (śmiech). 
Mam trochę starą duszę dlatego uwielbiam te stare piosenki, gdzie melodia była 
najważniejsza. 

 Spoza muzycznych inspiracji mogę zdradzić, że najbardziej interesują mnie ludzie 
historie, otaczający nas świat.  
 
 
Jaki pan jest w swoim poza muzycznym życiu ? 
 

Jestem ekstrawertykiem uwielbiam gdy coś się wokół mnie dzieje, nie lubię siedzieć 
i czekać aż coś samo przyjdzie. Kocham podróże, ostatnio nawet zrobiłem prawo jazdy na 
motocykl, co daje mi duża radość i jeszcze większą możliwość eksploracji świata. Nie 
lubię bezczynności więc zawsze znajdę sobie zajęcie, przez które mogę się jeszcze bardziej 
rozwiązać. 
 
Największe marzenie, które ma pan  jeszcze do spełnienia ...?  
 



Chciałbym by moja twórczość przetrwała próbę czasu, tak by nowe pokolenia  
odnajdowały w niej wartościowy dla siebie przekaz. Kocham też sportowe stare 
samochody, więc ładne porsche w garażu z lat 70 by wywołało uśmiech na mojej twarzy.  
 
Jakie są pańskie najbliższe plany ? 
 

W najbliższym czasie realizujemy nagrania 2 teledysków, i będziemy mocno 
skupiać się na promocji tych projektów. Do tego mam zaplanowane koncerty na sezon 
letni. 
 
I– na koniec naszej rozmowy, ciekawostka dla interesujących się pańską muzyką. 
Zinterpretował  pan jedną z kultowych piosenek Budki Suflera, a mianowicie "Za 
ostatni grosz". Hit, można śmiało powiedzieć ponadczasowy… Dlaczego akurat  ten 
utwór i jaka była geneza jego – w pańskim wykonaniu, powstania ? 
 

Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Inflacja szaleje, wszystkie produkty drożeją, 
kryzys wywołany pandemią się nakręca. To wszystko sprawiło, że postanowiłem odświeżyć 
piosenkę "Za ostatni grosz" Budki Suflera. Nagrałem swoją wersję dostosowaną do 
dzisiejszych czasów. Tekst Marka Dudkiewicza trafia do mnie bardzo mocno i jest nadal 
niesamowicie aktualny. Bardzo chciałem zaśpiewać ten utwór, dostałem zgodę od 
Twórców. Podszedłem do tematu naprawdę poważnie, bo chciałbym za ten ostatni grosz 
kupić chociaż cień dawnych dni, gdy żyło nam się trochę bardziej swobodnie i beztrosko. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Kończąc naszą rozmowę za którą bardzo panu dziękuję, zapraszam do kilku słów od 
siebie… 
 

Jest mi bardzo miło, że mogliśmy razem porozmawiać, ze swojej strony chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Międzylesie za ich wsparcie oraz 
za niesamowity koncert, który miałem okazję dać w mojej rodzinne miejscowości. Mam 
nadzieję Kochani że spotkamy się na kolejnych koncertach, pozdrawiam wszystkich 
serdecznie Paweł Tur. 

 

Wiadomości o uchodźcach z Ukrainy  
 
Od początku wybuchu wojny na Ukrainie  do gminy Międzylesie trafiło 185 obywateli 
Ukrainy.   

 Na chwilę obecną przebywa na terenie gminy  136 obywateli Ukrainy   

 

 

 

 



 
27 MAJA 2022 R. 

odbyła  się w trybie stacjonarnym 
XLVIII SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

              w proponowanym porządku 
obrad znalazły się projekty uchwał w 
sprawach : 

1.rozpatrzenia skargi na działania 
Dyrektora Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 
Domaszkowie 
2.wprowadzenia programu osłonowego 
gminy Międzylesie "Korpus Wsparcia 
Seniorów" na rok 2022 
3.przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej gminy Międzylesie za rok 2021  
4.przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Roztoki, działka nr ewid 87/3 
5.przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Michałowice i Goworów 
6.miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Gajnik, część północno – 
wschodnia 
7.miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Dolnik, część północno – 
wschodnia 
8.zmian w budżecie gminy na rok 2022 
9.zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 
grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzylesie 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) 
Obrady rady gminy są transmitowane i 
utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania 
obrad są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

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 
 

3 CZERWCA 2022 R. 
W RAMACH 

OBCHODÓW  XXVII 
DNI  MIĘDZYLESIA 

ODBYŁA SIĘ 
XLIX UROCZYSTA SESJA 

RADY MIEJSKIEJ W 
MIĘDZYLESIU 

w proponowanym  porządku  obrad 
znalazły się : 

1. Uroczyste otwarcie Sesji Rady 
Miejskiej i powitanie gości 

2. Przyjęcie programu sesji 
3. Okolicznościowe wystąpienia 
4. Przemówienie Burmistrza 

Międzylesia 
5. Uhonorowanie „Zasłużonych dla 

Miasta i Gminy Międzylesie” 
6. Zamknięcie sesji 

http://www.miedzylesie.pl/


 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 

 
ZASŁUŻENI DLA MIASTA  

I GMINY MIĘDZYLESIE 

 

W ramach obchodów Dni 
Międzylesia dnia 3 czerwca br; o godz. 
13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Kultury w Międzylesiu odbyła się XLIX 
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która 
oficjalnie inauguruje 27 już obchody Dni 
Międzylesia. Stałym punktem sesji są 
honorowe odznaczenia dla najbardziej 
aktywnych obywateli naszej gminy 
wyróżniających się w pracy na rzecz 
społeczności gminnej.                  Z tej okazji 
Kapituła wytypowała do medalu 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Międzylesie” 3 laureatów. Wśród nich 
znaleźli się: 

1. Krzysztof Halczyk 
2. Grażyna Panek 
3. Grzegorz Rycombel 

 
         Wśród licznie przybyłych gości swoją 
obecnością zaszczycili: posłanka Monika 

Wielichowska, radni wojewódzcy 
Stanisław Jurcewicz i Zbigniew Szczygieł, 
starosta kłodzki Maciej Awiżeń, 
pochodzący z Międzylesia starosta 
średzki Krzysztof Szałankiewicz, etatowy 
członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr 
Marchewka,  Prezes Stowarzyszenia Gmin 
Polskich  Euroregionu Glacensis  Czesław 
Kręcichwost, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionej gminy Dolsk: Burmistrz 
MiG Dolsk Barbara Wierzbińska, 
Przewodniczący Rady MiG Dolsk Romuald 
Nawrot, były Burmistrz Dolska Henryk 
Litka, wyróżnieni z lat poprzednich oraz 
radni, sołtysi, pracownicy urzędu, 
funkcjonariusze władzy publicznej, 
przedstawiciele placówek oświatowych, 
jednostek organizacyjnych i inni.  

 

 

 

 

Podczas tej uroczystości Burmistrz 
Tomasz Korczak wraz z Przewodniczącym 

http://www.miedzylesie.pl/


Rady Miejskiej Jerzym Marcinkiem i 
Wiceprzewodniczącą Janiną Mokrą złożyli 
podziękowania za długoletnią pracę na ręce 
Pani Alicji Jakubczak –  Dyrektora 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, która 
zdecydowała o przejściu na emeryturę. 

 

 

 

Zgromadzenie występem uświetniły 
dzieci i młodzież z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Międzylesiu. 

 

Po zakończeniu sesji  zaproszono 
wszystkich uczestników do świętowania 
obchodów Dni Międzylesia.    

 
ZAKOŃCZENIE RADY 

MŁODZIEŻOWEJ 

 

 

 
Dnia 15 czerwca 2022 roku w sali 

UMiG Międzylesie odbyła się IV sesja 
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 
Międzylesie, która zakończyła VI kadencję 
funkcjonowania Rady.  Sesja była 
podsumowaniem działań podjętych przez 
młodzież w roku szkolnym 2021/2022, w 
którym to zgłoszono do realizacji w ramach 
naboru do PAOW w 2022 r. 35 wniosków 
projektowych o dofinansowanie inicjatyw 
szkolno-edukacyjnych, na ogólną kwotę 6 
998,00 zł. Na dzień 14 czerwca 2022 r. 
zostało zrealizowanych 19 wniosków, na 
łączną kwotę 3 749,46 zł. Natomiast do 
dnia 30 czerwca br. zostaną zrealizowane i 
rozliczone pozostałe wnioski. Burmistrz w 
podziękowaniu Młodzieżowej Radzie oraz 
jej opiekunom wręczył upominki za 
wzorową współpracę oraz życzył udanego 
zasłużonego odpoczynku. 

ROBOTY PUBLICZNE 
 
W Gminie Międzylesie w czerwcu 
zatrudnionych jest 17 osób w ramach robót  
publicznych na terenie gminy, część 
pracowników została delegowana do  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Międzylesiu oraz na  



Basen, a pozostali podlegają bezpośrednio 
pod Urząd Miasta I Gminy  
Międzylesie. 
Pracownicy, wykonują prace przy poprawie 
bezpieczeństwa dróg gminnych,  
polegających na poprawie widoczności 
poprzez usuwanie gałęzi oraz  
wykaszanie poboczy, montowanie znaków 
drogowych, uzupełnienia ubytków  
jezdni,  wykonują też doraźne naprawy 
infrastruktury należącej do Gminy  
Międzylesie. 
 

PRZETARGI W GMINIE 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
informuje, że w dniu 22 czerwca ogłosił 
przetarg na zadanie „Budowa oświetlenia 
drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 
601/1, 715 – ETAP 2 oraz budowa 
oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Różanka”, termin składania ofert do 
07.07.2022 r. do godz. 11:00. Zadanie jest 
dofinansowane w ramach programu 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

***** 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
informuje, że w ramach przetargu na 
zadanie „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne w Gminie 
Międzylesie”, w terminie do 22 czerwca 
wpłynęły 3 oferty, które będą podlegały 
weryfikacji. Zadanie jest dofinansowane w 
ramach projektu „Energooszczędne 
oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach 
publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej” nr 
RPDS.03.04.01-02-0003/20-01 
współfinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w 
ramach Działania nr 3.4 Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- 
konkursy horyzontalne. 

***** 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
informuje, że w dniu 24 czerwca mija 
termin składania ofert na zadanie 
„Boboszów - przebudowa 
drogi transportu rolnego 
na  cz. Dz. Nr 323”. Zadanie jest 
dofinansowane dotacją celową z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach 
zadania ochrony, rekultywacji i poprawy 
jakości gruntów rolnych. 

 
USZKODZONY NEPOMUCEN 

W DOMASZKOWIE 
 
W dniu 19 czerwca 2022 r. ujawniono 
uszkodzenie odrestaurowanej figury św. 
Jana Nepomucena w Domaszkowie.  

 
 
Po wypadku, któremu uległ 10 lat temu 
przeleżał w magazynie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Kłodzku. 
Uroczyste odsłonięcie figury nastąpiło 3 
czerwca 2022 r., niestety nie postał długo w 
pięknie odnowionej formie. Dzięki 
zaangażowaniu się w sprawę Ludowego 
Zespołu Sportowego Śnieżnik Domaszków 
i przekazaniu przez klub materiału z 
monitoringu ujawniono, że do uszkodzenia 
św. Jana Nepomucena doszło w dniu 6 



czerwca 2022 r. w godzinach 
popołudniowych przez osobą nieletnią.  

 

 Nagrodę w wysokości 2 500 zł 
burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie pan 
Tomasz Korczak przyznał LZS Śnieżnik 
Domaszków za szybką i sprawną pomoc w 
ujawnieniu sprawcy. 
 

PROGRAM „RZĄDOWY 
FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 
PROGRAM INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH” 
– EDYCJA I 

 

 
 
Firma PAR TRANS TRANSPORT 
HANDEL Przemysław Parasiewicz, ul. 
Słowackiego  
5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, zakończyła 
drogę w Długopolu Górnym na dz.  
nr 733 o długości 197 m. Prace na odcinku 
Domaszków – Długopole Górne są  

w końcowej fazie. Firma rozpoczęła 
również prace na odcinku Nowa Wieś –  
Gajnik oraz Nowa Wieś odcinek w 
kierunku „Górskiej Perły”. 
 

 
 

DNI MIĘDZYLESIA 
Tegoroczne Dni Międzylesia 

obchodzone były po raz dwudziesty 
siódmy. Po trudnym okresie pandemii 
organizatorzy przygotowali moc atrakcji. 
Już w czwartek odbył się XXI 
Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni 
Przygranicznej, który zgromadził mnóstwo 
osób na stadionie im. A. Skowrona w 
Międzylesiu.  

 

 
 
W piątek na boisku szkolnym odbył 

się turniej piłki plażowej, w Domaszkowie 
uroczyście odsłonięto odrestaurowaną 
figurę św. Jana Nepomucena. Na uroczystej 
sesja  wręczono medale dla zasłużonych dla 
Miasta i Gminy Międzylesie. W sobotę od 
rana  na stawach w Międzylesiu wędkowali 
najmłodsi, a na stadionie odbyły się biegi 
przełajowe dla dzieci i bieg główny 
„Parszywa Trzynastka„ dla dorosłych.  

 



 

 
 
W szkole podstawowej w 

Międzylesiu na sali gimnastycznej toczył 
się turniej piłki siatkowej. Tradycją dni 
naszego miasta stała się gra uliczna Perły 
Międzylesia i  uczniowie szkoły w 
Międzylesiu wraz z nauczycielami 
przygotowali kolejną miejską atrakcję .O 
godzinie 14.00 na stadionie rozegrano 
turniej piłkarski w kategorii ŻAK, a na 
stawach w Szklarni licznie przybyli 
wędkarze walczyli o Puchar Burmistrza. 
Dla miłośników malarstwa Biblioteka 
Publiczna przygotowała wystawę prac 
Lilii  Kucfir. Od godz. 15.00 dla 
najmłodszych zorganizowano Jarmark w 
ramach realizacji projektu pn.: „Skrzynia 
Beniamina czyli bawmy się razem na 
pogranicza polsko-czeskim”. W tym czasie 
grupa animatorów i harcerzy przygotowała 
gry animacyjne, grę terenową, odbył się 
pokaz Buble Show ,warsztaty cyrkowe i 
warsztaty gry na bębnach. O godzinie 16.00 
licznie zgromadzonych mieszkańców 
gminy i wszystkich przybyłych na pole 
biwakowe przywitał burmistrz MiG 
Międzylesie oraz dyrektor MGOK. Po 
gorącym przywitaniu rozpoczęło się XVII 

Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem. 
W grillowaniu udział wzięło 10 drużyn: 
Dolnik, Lesica, Międzylesie, Nowa Wieś, 
Pisary, Potoczek, Jodłów, Koło Łowieckie 
Ostoja, Placówka Opiekuńczo-
wychowawcza nr 1 i 2 w Domaszkowie, 
Stowarzyszenie Myśliwych 
Pogranicza. Wszyscy głodni mogli 
skorzystać z punktów grillowych i tam 
posilić się kaszanką, karczkiem, 
kiełbaskami, dziczyzną i innymi frykasami. 
Dochód uzyskany z grillowania został 
przekazany na wypoczynek letni dzieci z 
Placówką Opiekuńczo-wychowawczą nr 1 i 
2 w Domaszkowie. W oczekiwaniu na 
koncert Eweliny Lisowskiej czas umilał 
licznie zgromadzonej publiczności zespół 
taneczny Akademia Ruchu. O 18 na scenie  
wystąpiła pełna energii, radości i zapału 
Ewelina Lisowska, natomiast o 21 
zgromadzone towarzystwo rozruszał Paweł 
Tur. Po koncercie pokaz tańczących po 
niebie ogników zachwycał swoim kształtem 
i magią. Jednak czar letniej nocy miał się 
dopiero rozpocząć. Od godz.23.00 przy 
muzyce mechanicznej miłośnicy tańca 
przystąpili do zabawy. W rytmie muzyki 
tanecznej bawiono się aż do świtu. 

 

 
 
 
W niedziele o godz. 10.00 rana w 

Domaszkowie na amatorów jazdy na 
rowerze czekała Wilcza Międzyleska ,rajd 
rowerowy realizowany w ramach projektu 
pt. „Sportowa przyjaźń polsko czeska” 
realizowanego ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis. W ramach projektu 
przygotowano usługę cateringowa  w 



formie posiłku, napoi, słodkości, zakupiono 
nagrody, medale oraz upominki. W tym 
dniu także strażacy z OSP Międzylesie oraz 
młodziki OSP Wilkanów przygotowali 
pokaz ratownictwa, pokaz samochodów 
strażackich. Najwięcej frajdy w ten gorący 
dzień zrobiła kurtyna wodna przygotowana 
przez strażaków.  

 
 
 

 
 

 
 

 
Od godziny 13.00 w Międzylesiu 

odbywały się obchody Dnia Współpracy na 
pograniczu w ramach projektu pt.: „30 lat 
współpracy na pograniczu Międzylesie- 
Králíky” realizowanego ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg 

V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W 
ramach tego projektu zorganizowano wiele 
atrakcji i konkursów.  

 

 
Dla dzieci zapewniony był animator gier i 
zabaw, który przygotował dmuchaną 
zjeżdżalnię, zabawy z chustą Klanzy, 
zabawy z bańkami, tatuaże, warkoczyki, a 
także zorganizowano warsztaty plastyczne 
o tematyce ulubiona bajka czeska, w 
ramach którego dzieci przygotowały prace 
konkursowe, z których wyłoniono 
zwycięzców i wręczono nagrody, a 
pozostali otrzymali upominki za udział w 
konkursie. Dla dzieci przygotowany był 
także słodki poczęstunek oraz zimne napoje 
w ten gorący dzień. 

Dla dorosłych zorganizowano 
konkurs na potrawę czeską, w ramach 
którego komisja polsko- czeska wyłoniła 
zwycięzców i wręczyła nagrody, a pozostali 
otrzymali upominki za udział w konkursie. 

 
Na scenie najmłodsi popisywali się 

swoimi umiejętnościami muzycznymi, 
wokalnymi, tanecznym i teatralnymi, za 
które otrzymali słodkości i upominki. 

 
Z okazji 30-lecia partnerstwa 

Międzylesie- Králíky starosta Králíky i 
burmistrz Międzylesia złożyli sobie 
życzenia i wręczyli pamiątkowe prezenty. 

Jednak, aby te dni były udane, 
urozmaicone, pełne niespodzianek i atrakcji 
pracowało na tym wiele osób, którym 
serdecznie dziękujemy.  

 
 



POLSKI ŁAD PROGRAM 
„RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI 
ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH” – 
EDYCJA II 

 
Gmina Międzylesie otrzymała wstępną 
promesę z Rządowego Funduszu –  
Polski Ład, dzięki której zostanie 
dofinansowane zadanie pn. „Budowa  
hali sportowej w Międzylesiu”. 
Wstępna promesa na kwotę 9 900 000,00 zł 
stanowi 90% dofinansowania  
inwestycji, reszta kwoty zostanie pokryta 
z budżetu Gminy. 
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 
2022-2023. 

 
W BIBLIOTECE… 

 Tegorocznej wiosny w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie 
trochę się zadziało! 

          
Oprócz otwarcia Wernisażem wystawy prac 
autorskich pani Lili Kucfir Biblioteka 
przygotowała także ofertę dla młodszych 
adeptów sztuki. 10 czerwca, popołudniowa 
porą grupa około 20 dzieci zaprezentowała 
swoje zdolności plastyczne przy użyciu 
tradycyjnych i mniej oczywistych narzędzi 
malarskich na płótnach.  

 
 
Pod czujnym okiem malarki i w iście 
artystycznej scenerii powstały przepiękne 
obrazy. 
Efekty pełne pasji i dziecięcej radości 
można oglądać w bibliotece przez cały 
lipiec. 

 
WIZYTA MŁODZIEŻY  

Z DOLSKA 

 
9 czerwca na terenie naszej gminy 
przebywała grupa młodzieży z 
partnerskiego miasta Dolsk. Zwiedzali oni 
miasto, jego atrakcje. W Urzędzie Miasta 
spotkali się z Burmistrzem Tomaszem 
Korczakiem. W czasie spotkania padło 
wiele pytań na temat współpracy naszych 
gmin oraz inwestycji i planów gminy 
Międzylesie. Na czele wycieczki stał 
wieloletni, wypróbowany przyjaciel naszej 
gminy Jacek Woroch. 

 



 

GMINA MIĘDZYLESIE  
NA TARGACH 

TURYSTYCZNYCH  
W CHORZOWIE 

Gmina Międzylesie wspólnie z Partnerem z 
Czech  Obec - Orlické Záhoří w ramach   
projektu  „Polsko-Czeska przyjaźń 
sportowa Międzylesie - Orlické Záhoří ” 
realizowanego ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis uczestniczyła w X 
edycji targów turystycznych „Atrakcje 
Regionów w Chorzowie w dniach 
10.06.2022r. – 12.06.2022 r.   
 

 

 
 

 
 

 
 

Podczas trzech dni trwania targów 
zaprezentowano  ponad 60 wystawców z 
różnych części Polski oraz gości m.in. z 
Czech, Słowacji i Hiszpanii. Zwiedzający 
mogli zapoznać się z atrakcjami i kulturą 
poszczególnych regionów, poznać lokalne 
przysmaki, bazę hotelową i zaplanować 
krótsze lub dalsze wycieczki  

Gmina Międzylesie wspólnie z 
Partnerem Orlickie Zahori promowała 
region pogranicza, wyświetlany był film 
promocyjny w dwóch wersjach językowych 
polskiej i czeskiej. Na stoisku 
zaprezentowano foldery, mapy turystyczne 
i rowerowe, cukierki, widokówki, balony, 
długopisy, odblaski  itp. Wspólne stoisko 
promocyjne cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród odwiedzających.  

 

FAJNY FESTIWAL 

W dniach od 8 do 11 czerwca w Červenej 
Vodzie odbył się Bardzo Fajny Festiwal. W 
ramach programu można było obejrzeć 
polskie filmy fabularne, zarówno w sali 
kinowej, jak i na świeżym powietrzu, wziąć 



udział w warsztatach animacji dla całej 
rodziny oraz skosztować polskiej kuchni. 

 

Organizatorem festiwalu jest gmina 
Červená Voda we współpracy z MGOK 
Międzylesie, stowarzyszeniem Popular z.s. 
oraz Szkołą Podstawową i Przedszkolem 
Červená Voda. 

 W  środę 08 czerwca na  rozpoczęciu 
festiwalu reprezentowały stronę polską 
panie emerytki, pan burmistrz Tomasz 
Korczak i dyrektor MGOK Teresa 
Sobierska a na scenie wystąpił zespół 
Międzylesianie. Czwartek i piątek to  dzień 
dla najmłodszych. Dzieci z 
Samorządowego Przedszkola w 
Międzylesiu wraz z przedszkolakami z  
Červenej  Vody  brały udział w  warsztatach 
animacji. 

W sobotę na zakończenie festiwalu w 
ramach Święta sąsiadów  na scenie 
zaprezentowała się Akademia Ruchu w 
czterech  układach tanecznych. Kolejny 
punkt programu to warsztaty lepienia 
pierogów. Panie: Irena  Bojda, Olga Chaja, 
Małgorzata Bojanowska, Maryla Dudek i 
Teresa Sobierska uczyły zebrane kobiety 
lepić pierogi, zagniatać ciasto, 
przygotowywać farsz itp. Na koniec 
wszyscy uczestnicy, goście, występujący 
mogli degustować gotowe i okraszone 
pierogi. 

 

 

NEPOMUCEN  
W DOMASZKOWIE  

 
Gmina Międzylesie wykonuje 

obecnie projekt pn. „Czeski święty Jan 
Nepomucen na Ziemi Międzyleskiej” o nr 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002744 
realizowanego ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis. 

W dniu 3 czerwca 2022 r. odbyło się 
uroczyste odsłonięcie figury św. Jana 
Nepomucena w Domaszkowie, który został 
odrestaurowany przez Pracownię 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
reprezentowaną przez panią Annę Zaręba. 

 

 

 



 

III „WILCZA MIĘDZYLESKA” 

 
W niedzielę  5 czerwca 2022 r. w 

Domaszkowie spotkali się rowerzyści, 
którzy podjęli wyzwanie pokonania trasy 
rowerowego Up Hill’u „Wilcza 
Międzyleska”, odbywającego się w ramach 
XXVII Dni Międzylesia, realizowanego w 
ramach projektu pn. „Sportowa przyjaźń 
polsko-czeska” realizowanego ze środków 
EFRR w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2014-2020 oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis.  
  Pogoda wyśmienita. Ciepło, a na 
niebie lazur. Być może to również zasługa 
pogody, że rowerzyści odliczyli się tak 
licznie. W wyścigu wzięła udział 
rekordowa liczba zawodników. Wydano 45 
numerów startowych! Dodając dzieci 
jadące pod opieką rodziców trasę pokonało 
49 osób. Wystartowało 16 przedstawicielek 
płci pięknej oraz 33 mężczyzn. Cieszy 
całkiem pokaźna grupa dzieci i młodzieży. 
Najliczniej przybyli rowerzyści z 
Międzylesia (18!), Kralik (6) i Bystrzycy 
Kłodzkiej (5). Ponadto swoich 
reprezentantów miały: Bardo, Domaszków, 
Gajnik, Goworów, Kłodzko, Kudowa, 
Różanka, Szklarnia, Wilkanów i Wrocław. 

 

 

Od godz. 9.00 na uczestników w 
gotowości czekało Biuro Zawodów 
prowadzone przez Justynę Adamów, 
Katarzynę Bernasińską, Joannę Lubas oraz 
Joannę Wróbel. A potem zapisy, zapisy, 
zapisy… Rowerzyści przyjeżdżali z 
różnych stron. Stawiła się też grupa 
rowerzystów czeskich, można więc 
powiedzieć, że była to impreza 
międzynarodowa. Obsługą techniczną 
imprezy zajmowali się Marek Gliński i 
Waldemar Brandys. Dzięki nim oznaczono 
trasę strzałkami kierunkowymi, stanęło 
małe miasteczko namiotowe, brama 
startowo-metowa oraz nagłośnienie z 
łagodnie sączącą się muzyką w tle. Obsługą 
techniczną elektronicznego systemu 
pomiarowego „Zbyszek 2” zajął się Patryk 
Gliński. Nad całością przebiegu imprezy 
czuwała Pani Komandor Katarzyna 
Grzybowska-Kania, która także pokonała 
trasę. 

 



 

Jako pierwsza na trasę wyruszyła 
rodzina Majewskich. Ich starsza córka, 6-
letnia Natasza, jeździ już samodzielnie, z 
własnym numerem startowym nr 1i jest z 
obu tych powodów bardzo dumna (i my z 
niej też). W ślad za nimi podążyli Piotr z 
synem Mikołajem, którego rowerek 
podczepiony jest na sztywnym holu za 
rowerem taty. A potem… Zawodnik za 
zawodnikiem, co minutę, na trasę 
obstawioną w newralgicznych punktach 
przez druhów OSP z Roztok i 
Domaszkowa. Do pokonania 12,3 km oraz 
160 m. różnicy wzniesień. Każdy, kto stanął 
na starcie i dotarł do mety już był 
zwycięzcą. Najlepsze z najlepszych to: 
Anna Małecka, Anna Zoszczak i Joanna 
Bzowy, zaś najlepsi z najlepszych to: Piotr 
Gdowski, Jiži Kohousek oraz Janusz 
Kühnel. Były oczywiście złote, srebrne i 
brązowe medale dla tych najszybszych. 
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali 
medale pamiątkowe. Zwycięzcom w 
kategorii OPEN wręczono nagrody 
rzeczowe a wszyscy uczestnicy imprezy 
otrzymali upominki. Trzeba w tym miejscu 
powiedzieć, że pokaźna grupa kibiców czyli 
osób towarzyszących zawodnikom gorąco 
wszystkich oklaskiwała zarówno na mecie, 
jak i podczas ceremonii zakończenia 
imprezy. 

Na powracających z trasy czekał 
catering przygotowany i serwowany przez 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury – dziękujemy za przepyszny bigos 
(mniam!) z chlebkiem. Można było 

przygotować sobie kawę lub herbatę, pić do 
woli wodę mineralną oraz częstować się 
batonikami.  

Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organizację imprezy, 
Klubowi Sportowemu Śnieżnik 
Domaszków za udostępnienie pomieszczeń 
budynku socjalnego i Wam kochani 
rowerzyści za to, że tak licznie przybyliście. 
Zapraszamy za rok na IV „Wilczą 
Międzyleską”. 

 
WYCIECZKA  

DO CZĘSTOCHOWY 

 

 
31 maja 2022r. odbyła się 

wycieczka klas trzecich ze szkoły w 
Domaszkowie do Częstochowy. Dzieci 
miały to szczęście, że w czasie Mszy 
Świętej mogły być w kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Przeszły również murami Jasnej Góry 
rozważając stacje Drogi Krzyżowej. 
Zwiedziły również skarbiec, który zrobił na 
dzieciach duże wrażenie.  

  Pomimo zmęczenia podróżą, 
uczniowie wrócili bardzo zadowoleni. 

 



WYCIECZKA DO OPOLA 

 
 W piątek 3 czerwca  uczniowie klas: 
czwartej, szóstej i siódmej ze szkoły w 
Domaszkowie uczestniczyli w wycieczce 
do Opola. Wraz z nimi byli uczniowie z 
Ukrainy. Zwiedzili Muzeum Polskiej 
Piosenki, wzięli udział  w warsztatach, 
które przybliżyły im historię polskiej 
muzyki rozrywkowej. Następnie 
rozśpiewani i zadowoleni udali się do 
opolskiego zoo. Położone jest ono na 
Wyspie Bolko w dużym parku, co wywarło 
na dzieciach olbrzymie wrażenie. Dzięki 
wspaniałej pogodzie dzieci mogły 
spacerować po całym ogrodzie 
zoologicznym i obserwować swobodnie 
biegające dzikie zwierzęta. Zmęczone, lecz 
zadowolone wróciły do domu. 

WYCIECZKA  
DO WROCŁAWIA 

 
10 czerwca klasa 3b z wychowawczynią p. 
Jolą Ptasińską i p. Basią Muskałą ze szkoły 
w Domaszkowie odbyła wycieczkę do 
Wrocławia. Przygoda zaczęła się o 7.00 , 
kiedy zamiast pociągu musieliśmy kawałek 
podróżować autobusem. W ostateczności 
do celu dojechaliśmy pociągiem, co 

sprawiło dzieciom wielką frajdę, 
szczególnie spacery do toalety. 

 

 Jazda w tramwaju bez trzymanki także była 
dla dzieci zabawna. Wrocławskie Zoo 
powitało nas jak zwykle tłumami grup 
wycieczkowych przy wejściach i kasach 
biletowych, ale i tak sprawnie weszliśmy. 
Po zakupieniu mapy zoo, rozpoczęliśmy 
spotkania ,  "oko w oko" ze zwierzętami . 

  

Najważniejsze dla dzieci było zrobienie 
zdjęcia, no w końcu każdy ma czym te 
zdjęcia robić. Postoje w zoo były na żądanie 
dzieci, toteż lody, napoje i inne frykasy 
sprawiły, że pieniążki szybko się im 
skończyły. Ale co tam, w plecakach były 
jeszcze zapasy. Gdy obeszliśmy już prawie 
wszystko i próbowaliśmy wejść prawie 



wszędzie, czas było wyjść jedną z bram zoo 
do przystani żeglugi pasażerskiej po Odrze. 
Popłynęliśmy z kapitanem, tańcząc i 
śpiewając w stronę starego, pięknego 
Wrocławia. Tu p. Basia, nasz super 
przewodnik przeprowadziła nas po 
pięknym wrocławskim rynku. Szukaliśmy 
krasnali, podziwialiśmy zabytki, kramy, 
kwiaty, mimów i grających artystów. 
Zjedliśmy lody i resztę zapasów, toteż 
zakupiliśmy w Biedronce zgrzewkę wody i 
chrupiące bułeczki, które teraz wyjątkowo 
smakowały i uratowały głodnych                             
i spragnionych wycieczkowiczów. W 
drodze powrotnej długo nie mieliśmy 
miejsc siedzących, ale humor i tak nam 
dopisywał, mimo że przez chwilę mieliśmy 
interwencję dentystyczną. Cali, zdrowi, 
zadowoleni po wesołym, dynamicznym 
dniu pełnym przygód wróciliśmy do swoich 
domów. 

ZAJĘCIA OTWARTE 
 

 
 

 
 

 26.05.2022r. w grupie "Pszczółek" z 
przedszkola w Domaszkowie zostały 
przeprowadzone zajęcia otwarte z udziałem 

rodziców. Tego dnia obchodziliśmy 
również święto naszych mam i w związku z 
tym tematyka zajęć była z tym związana.  
Dzieci wykonały piosenkę dla rodziców 
oraz wręczyły im samodzielnie wykonane 
wcześniej upominki medale oraz laurki dla 
mam i tatusiów. Przepięknie recytowały 
wierszyki dla rodziców. Było również 
zadanie dla samych zaproszonych gości, 
którzy mieli za zadanie odgadnąć który 
spośród wielu innych portretów pt: "Moja 
mama" wykonało ich dziecko. Następnie 
"Pszczółki" wraz z przybyłymi rodzicami 
wykonały pracę plastyczną               "Kwiatek 
dla mamy". Największą nagrodą był 
uśmiech dzieci,  które mogły  tego dnia 
spędzić z rodzicami czas w swoim 
przedszkolu. 
 Bardzo dziękuję wszystkim za 
liczną obecność i dobrą zabawę.  
 

 
ZAWODY SPORTOWE 
LEKKOATLETYCZNY 
TRÓJBÓJ PRZYJAŹNI 

POGRANICZA 
 

Impreza lekkoatletyczna  
realizowana była z projektu pn. „Sportowa 
przyjaźń polsko-czeska” realizowanego ze 
środków EFRR w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis.  

 

 



 

 
 W  ubiegły czwartek uczniowie  
szkoły z Międzylesia uczestniczyli w 
zawodach sportowych organizowanych w 
ramach Dni Międzylesia. Był to trójbój 
lekkoatletyczny „Przyjaźni Przygranicza”. 
W zawodach wzięli udział uczniowie ze 
szkoły w Kralikach, Bystrzycy Kłodzkiej, 
Międzylesia. Naszą szkołę reprezentowała 
drużyna dziewcząt i chłopców z klas 4-6. 
Dzięki sprzyjającej pogodzie i dobrej 
organizacji impreza była bardzo udana. 
Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła 
wysokie drugie miejsce. Gratulujemy i 
życzymy wszystkim zawodnikom dalszych 
sportowych sukcesów. 

 

BIEGI DZIECIĘCE „ 
PARSZYWA TRZYNASTKA”- 

Wspaniała impreza lekkoatletyczna  
realizowana była z projektu pn. „Sportowa 
przyjaźń polsko-czeska” realizowanego ze 
środków EFRR w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis.  
Dnia 4.06.2022r. 19 raz z rzędu odbyła się 
kolejna edycja masowej imprezy 
lekkoatletycznej. Masowej, ponieważ 
skupiła ok. 150 uczestników. 

 

 

 

Zawodnicy w biegach dziecięcych 
startowali w pięciu kategoriach, od 
przedszkolaka do ósmoklasisty z podziałem 
na dziewczynki i chłopców. Najliczniejszą 



grupę stanowiły dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

 

 

 

 Dużym i pozytywnym 
zaskoczeniem była ilość osób startujących 
w Biegu na 13 kilometrów, „Parszywa 
Trzynastka”. Cztery kobiety i trzynastu 
mężczyzn wystartowali o godz. 10:15 
pokonując trudy trasy leśnej. 

Najszybszą kobietą okazała się 
zawodniczka nowo powstałego klubu 
biegacza WILKI MIĘDZYLESIE :  Im. 
Joanna Bzowy, II m. zajęła Agata Dereń, III 
m. Anna Zoszczak i IV m. Natalia Czubala.  

W kategorii mężczyzn I m. Wojciech 
Basista, II m. Rafał Majewski klub- „ Wilki 
Międzylesie”, III m. Daniel Pawlak klub-„ 
Iskra Jaszkowa” 

W kategorii klas 1-2                                                                                                                                                                                              
dziewczynki:                                                                                         
chłopcy: 

I m. Alexia Iliakopoulou                                                                     
I m. Patryk Kucharski 

II m. Paulina Olszewska                                                                     
II m. Witold Pilecki 

III m. Oliwia Pyziak                                                                             
III m. Radosław Bernasiński 

IV m. Zuzanna Zarówny                                                                    
IV m. Alan Radomski 

V m. Lena Adamów                                                                           
V m. Franciszek Wac 

W kategorii klas 3-4 

 Dziewczyny:                                                                                       
chłopcy: 

I m. Martyna Leszczyk                                                                      
I m. Oskar Sobolewski 

II m. Natalia Szkudlarek                                                                   
II m. Adrian Łuków 

III m. Maja Puzio                                                                               
III m. Oskar Siuzdak 

IV m. Maria Zdral                                                                              
IV m. Igor Zoszczak 

V m. Zuzanna Neter                                                                          
V m. Maciej Moskot 

W kategorii klas 5-6 

Dziewczyny:                                                                                       
chłopcy:  

I m. Klaudia Kadys                                                                             
I m. Artur Leki 

II m. Aleksandra Łysiak                                                                    
II m. Gabriel Hamsakhurdia 

III m. Julia Trzósło                                                                             
III m. Maciej Nowak 

IV m. Karolina Idzi                                                                         
IV m. Łukasz Kiełbasa 



V m. Malwina Czop                                                                       
V m. Kacper Włoszczyński 

W kategorii klas 7-8 

Dziewczyny:                                                                                   
chłopcy: 

I m. Izabella Leka                                                                           
I m. Kamil Galik 

II m. Lena Pojasek                                                                         
II m. Oliwier Łuków 

III m. Alicja Pająk                                                                           
III m. Vitalii Yeremenko 

IV m. Małgorzata Jaworska                                                         
IV m. Kacper Rudalski 

V m. Barbara Finc                                                                          
V m. Wojciech Zieja 

 Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i sponsorom za udział w 
zawodach. 

ORGANIZATORZY: 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA  
W MIĘDZYLESIU 

URZĄD MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
 
 
 

ZLOT W ROZTOKACH  

W dniach 17-19 czerwca 2022r.  odbył się 
zlot motocyklowy. Na zlocie odbyły się już 
III Mistrzostwa Polski w wyciskaniu 
sztangi leżąc,  wśród przyjezdnych 
motocyklistów impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem . Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pucharami oraz drobnymi 
upominkami, wieczorem zagrał zespół z 
łagowa „4 biednych”   

 

 

 

 

 



JEŹDZIMY NA ROWERZE, BY 
MIEĆ SERCE, JAK DZWON 

 
To motto towarzyszące III etapowi 
„Korony Międzylesia 2022”. W sobotę 18 
czerwca 2022 r. na starcie w Boboszowie, 
przy skrzyżowaniu z drogą krajową 33, przy 
budowie suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego, tym razem stawiło 
się 19 rowerzystów. Od samego początku 
było jeszcze bardziej wesoło niż zwykle. W 
ostatniej chwili zmienił się wóz techniczny 
(z Fiata na BMW) i jedna trzecia jego załogi 
– p. Jerzego Błażejewskiego zmienił p. 
Bogusław Zadorożny, a towarzyszyły mu 
pp. Elżbieta Urbanowicz i Maria 
Zadorożna, prowadzące zapisy w Biurze 
Imprezy. Ponadto, pod nieobecność 
sędziego Zbigniewa Kani, godnie zastąpić 
go postanowiła sama Pani Komandor 
Korony Międzylesia p. Katarzyna 
Grzybowska-Kania, która znacznie 
wcześniej wyruszyła na trasę, przy okazji 
mierząc sobie uczciwie czas przejazdu, by 
zdążyć przygotować roślinną linię mety i 
przygotować się do pomiaru czasu. 
Wierzcie – to wcale nie jest takie proste, jak 
mogłoby się wydawać… Po dotarciu do 
mety p. Kasia zjechała jeszcze raz (w 
związku z czym podwójnie zaliczyła ostatni 
podjazd!), aby ustawić dla rowerzystów 
najlepszy drogowskaz świata p. Annę 
Rokosz – dzięki niej mamy 
sfotografowanych rowerzystów w akcji. 
Starterem tego dnia został p. Bogusław, 
któremu, a jakże (!) w pewnym momencie 

sekundy zamieniły się z minutami, w 
związku z czym czwórka uczestników 
wystartowała praktycznie w tym samym 
czasie, zamiast co minutę, co sekundę. 
Szczęśliwie sędzia został przywołany do 
porządku i kolejni uczestnicy wyruszali na 
trasę zgodnie z przyjętą regułą – co minutę. 
Po tym, teoretycznie łatwym etapie, bo 
tylko trzykilometrowym i z jedynie 90 m. 
różnicą wzniesień, na pewno wszyscy 
będziemy mieli serce, jak dzwon. Jak to 
mówią - pompa musiała pracować. Na 
początek podjazd, choć niezbyt długi, to o 
9% nachyleniu, czyli po prostu stromy. 
Później niby łatwo i szybko, czasami z góry, 
zacienioną drogą wśród zieleni i wzdłuż 
szemrzącej Nysy Kłodzkiej, a na koniec 
taaaka niespodzianka, czyli kolejny stromy 
podjazd do mety w pobliżu cmentarza w 
Pisarach. Sędzina sprytnie czekała w cieniu 
i dopingowała dojeżdżających, by na pewno 
dojechali do linii mety ułożonej jakieś trzy 
metry dalej. To podobno najdłuższe trzy 
metry w ich życiu.  
Po raz kolejny pogoda wyśmienita. Ciepło, 
a nawet gorąco. Niebo niebieściutkie. 
Niemniej ta pogoda w sercach, radość z 
pokonania trasy oraz umiejętność 
zdystansowania się do uzyskanego czasu 
przejazdu są w tej imprezie najcenniejsze. 
Okazuje się, że nawet najwięksi „ścigacze” 
są w stanie odpuścić. Janusz dzielnie dziś 
towarzyszył swojej żonie Danusi i nawet 
razem udało im się zgubić. Wszystko przez 
to, że p. Ania została ciut za wcześnie 
zwolniona z pełnienia funkcji drogowskazu 
– p. Zbyszek niesłusznie uznał, że, jak 
pojechał wóz techniczny tzn. że już nie ma 
rowerzystów na trasie, a byli i to dwoje. 
Dobrze, że są telefony więc zawróciliśmy 
błądzących. Wysłaliśmy nawet po nich 
ratunek, czyli Sławka, ale jakoś się nie 
spotkali. Przy drugim telefonie zaleciliśmy 
nie ruszać się z miejsca i na ratunek poszła 
p. Marysia z pieskiem (tropiącym) Danusi i 
Janusza, którzy ostatecznie zostali 
skierowani na właściwą drogę i wspólnie 



przekroczyli linię mety. A i Sławek po 
jakimś czasie się znalazł. 
Najszybsza trójka dzisiejszego etapu to: 
Adrian Sobota: 06’22’’; Piotr Galik: 
06’27’’; Sławomir Ratuszniak: 06’41’’. 
Najszybsza kobieta: Joanna Bzowy: 
07’51’’. 
Etap IV „Korony Międzylesia 2022” w 
sobotę 16 lipca 2022 r. Zapisy od godz. 9.00 
w miejscu startu, w Roztokach na placu 
rekreacyjnym przy głównym skrzyżowaniu. 
Do pokonania 9,1 km oraz 150 m. różnicy 
wzniesień. Meta w Szklarni przy domu 
Agnieszki i Rafała. Rezerwacja jeszcze 
większej ilości wolnego czasu konieczna. 
Dlaczego? Niespodzianka! Serdecznie 
zapraszamy. 
 
 

112 CZERWCOWA „MOJA 
DWUNASTKA” 

 
 

Dnia 11 czerwca 2022 r. w imprezie 
marszowo-biegowej na międzyleskim 
stadionie maszerowało lub biegało 10 osób. 
Przez tradycyjne 24 minuty wspólnie 
pokonaliśmy 20,6 km, a najpopularniejszy 
dystans wyniósł 2.400 m. Pogoda 
słoneczna, bezwietrzna - sprzyjała 
aktywności ruchowej na wolnym 
powietrzu. Nieustannie zachęcamy 
wszystkich do naszych comiesięcznych 
rekreacyjnych spotkań. Wystarczy przyjść i 
samemu się przekonać, że wspólne 

uprawianie rekreacji ruchowej jest bardzo 
przyjemne, a na dodatek ma niebagatelny 
wpływ na nasze zdrowie. Dołączyć do nas 
można w dowolnym momencie. Najbliższa 
113 „Dwunastka” odbędzie się  02 lipca 
2022 r. Na uczestników czekamy od 9.45 na 
stadionie w Międzylesiu. Start godz. 10.00. 

 
 

LZS ŚNIEŻNIK   

 
Historyczny awans do klasy okręgowej 
uzyskali seniorzy  LZS Śnieżnik 
Domaszków zajmując 2 miejsce w A klasie 
grupa 3 sezonu 2021/2022. Zespół pod 
przewodnictwem trenera Przemysława 
Semika na końcu rozgrywek zdobył 68 
punktów i  wyprzedził o punkt drużynę z A 
klasy grupy 2 z którym do końca 
rywalizował o premiowane miejsce. We 
wszystkich meczach sezonu 2021/2022 
zespół z Domaszkowa dwadzieścia dwa 
razy wygrywał, raz zremisował a sześć razy 
został pokonany. Bilans bramkowy to 96 
bramek strzelonych a 32 bramki stracone 
(najmniej pośród wszystkich zespołów). 
Najlepszym strzelcami zostali z 23 
bramkami Wojciech Brogowski, 15 bramek 
Jonasz Bajda, 13 bramek Marcin Olczyk.  
W całym sezonie trener wystawił 29 
zawodników do gry. W najwięcej czasu na 
boisku w całym sezonie rozegrał Piotr 
Wojciaczyk.  
Skład: 
Bramkarze: 
Przemysław Iskra 
Damian Goliasz 
Sebastian Łukaszewicz 
Obrońcy: 
Przemysław Semik 
Piotr Wojciaczyk 



Michał Sołoducha 
Piotr Fąfara 
Marcin Skarbiński  
Oliwier Dubiella  
Karol Kogut 
Dawid Kula 
Maciej Zarówny 
Wiktor Bednarkiewicz 
Pomocnicy: 
Marcin Olczyk 
Sule Ayinla 
Bartłomiej Kucharski 
Jonasz Bajda 
Wojciech Brogowski  
Michał Brogowski 
Kacper Fąfara  
Jakub Kostecki 
Andrii Yesypenko  
Sylwester Mendel 
Marcin Grajnert  
Mateusz Sługocki 
Napastnicy: 
Grzegorz Socha 
Michał Socha  
Tomasz Dzięcioł 
Adam Dubinko 
Trener - Przemysław Semik 
Kierownik - Artur Jadwisieńczak 
 
W sezonie 2022/2023 w lidze okręgowej 
na ten moment skład ligi przedstawia się 
następująco. 
 
1. Śnieżnik Domaszków 
2. Polonia Bystrzyca Kłodzka 
3. Kryształ Stronie Śląskie 
4. Zamek Kamieniec Ząbkowicki 
5. LKS Bystrzyca Górna 
6. Zjednoczeni Żarów 
7. Włókniarz Kudowa-Zdrój 
8. Karolina Jaworzyna Śląska 

9. Victoria Świebodzice 
10. MKS Szczawno-Zdrój 
11. Pogoń Pieszyce 
12. Iskra Jaszkowa Dolna 
13.Nysa Kłodzko  
14. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych  
15. Zdrój Jedlina-Zdrój  
16. Piławianka Piława Górna  
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