
 

 

 



DZIŚ NASZYM ROZMÓWCĄ JEST KSIĄDZ JAN TRACZ                                                                        

PROBOSZCZ PARAFII P.W. BOŻEGO CIAŁA W MIĘDZYLESIU                                                                    

DZIEKAN DEKANATU MIĘDZYLESKIEGO 

Ks. dziekan sprawuje opiekę nad dekanatem międzyleskim do którego należą parafie 

gminy Międzylesie. Od kiedy istnieje „nasz” dekanat ? 

Po II wojnie światowej terytorium kotliny Kłodzkiej zostało przyłączone do Administratury 

Apostolskiej Archidiecezji Wrocławskiej, a w roku 1946 Wielki Dekanat Kłodzki /taka była 

wtedy jego nazwa / został podzielony na 4 mniejsze dekanaty. Ziemia międzyleska znalazła się 

w dekanacie bystrzyckim. W roku 1992 ks. kard. H. Gulbinowicz powołał nowy dekanat z 

siedzibą w Międzylesiu. W skład naszego międzyleskiego dekanatu wchodzi 6 parafii: 

Boboszów, Długopole Górne, Domaszków, Roztoki, Różanka i Międzylesie. Od roku 1992 do 

1998 dziekanem był ks. Bolesław Boczan, a od 1992 do 2002 ks. Ryszard Znamirowski , od 

2002 do dziś jestem ja. Do roku 2002 byliśmy w diecezji wrocławskiej, a od 2002 jesteśmy w 

diecezji świdnickiej. 

Czy dekanat to tak jakby „powiat kościelny” czy większa parafia ? 

Kilka parafii tworzy jednostkę administracji kościelnej / parafie: Boboszów, Długopole 

Górne, Domaszków, Roztoki, Różanka i Międzylesie /. Jest to bliższe porównanie do powiatu 

Kto w hierarchii kościelnej wyznacza do administrowania dekanatem i czym się kieruje 

w takich decyzjach ? Czy kandydat na dziekana musi posiadać szczególne 

predyspozycje do takiej posługi  

Dziekana mianuję biskup diecezjalny na okres 5 lat, kadencja może być ponawiana na 

następne  pięcioletnie okresy. Wicedziekana /jest nim od kilku lat ks. Jan Maciołek z 

Domaszkowa / wybierają w głosowaniu proboszczowie dekanatu. 

Jakie obowiązki ma dziekan w porównaniu z proboszczami poszczególnych parafii ? Na 

czym polega praca nad administrowaniem dekanatem ? 

Jest koordynatorem wspólnych działań w dekanacie, pośrednikiem pomiędzy Kurią Biskupią, 

biskupem diecezjalnym a księżmi w dekanacie. Jest też proboszczem w swojej parafii. 

Jak układa się współpraca z poszczególnymi proboszczami, parafiami ? 

Jesteśmy małą wspólnotą i współpraca układa się nam dobrze. 

Czy współczesny ksiądz proboszcz to jest bardziej menadżer, czy jednak duszpasterz ? 

Myślę, że jest po trochę wszystkim. Takie czasy, a każde wymagają nowych wezwań.  

Młodzi księża będą musieli w przyszłości rozwiązywać problemy, które nam się jeszcze nie 

przyśniły 

Czy obecne trudne czasy laicyzacji i odchodzenia wiernych od Kościoła ku innym 

wartościom daje się zauważyć także na terenie administrowanym przez księdza 

dziekana ?  

Nie jesteśmy samotną wyspą, wszystkie te procesy dotykają także i naszą wspólnotę. Jedne 

mocniej inne słabiej 



Jakie ma ksiądz najmocniejsze wspomnienia, związane z dzieciństwem. Kiedy poczuł 

ksiądz powołanie i czy była to jedyna "opcja" na dorosłe życie ? 

Powołanie jak i zakochanie to są procesy, nie można powiedzieć ze tego a tego dnia „ 

zjawiło” się powołanie. Niech mi Pan powie, którego dnia pan się zakochał. Trudne prawda? 

Prędzej powie mi Pan w kim. Powołanie nasze rośnie z nami, i z nami rośnie też odkrywanie 

tego powołania. 

 

W jakiej parafii pojawił się ksiądz po raz pierwszy jako  młody wikariusz ? 

Święcenie przyjąłem w roku 1984r w katedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka 

Gulbinowicza. Od roku 1984 do 1987 byłem wikariuszem w parafii św. Anny w Ząbkowicach 

Śląskich, następnie od 1987 do 2000 w parafii św. Ducha we Wrocławiu i od 2000 do 2005 

we Wrocławiu w parafii św. Rodziny. Pierwsze probostwo objąłem w 1995 roku w Długopolu 

Górnym, a od 2002 jestem tutaj. 

Jakie było księdza pierwsze wrażenie na wieść o przejściu do pracy w Międzylesiu i z 

której parafii ksiądz do nas trafił ? 

Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia w roku 2002 powiedział „ krótko”: „ 

znasz ten teren, zostajesz dziekanem i proboszczem Międzylesia. Długiej dyskusji nie było. 

Co ksiądz myślał o międzyleskiej parafii, czy wcześniej  znał ksiądz Międzylesie ? 

Kiedy byłem wikariuszem w parafii św. Ducha we Wrocławiu prowadziłem pieszą 

pielgrzymkę do Częstochowy, grupę nr „ 1 „ w której chodziła przez kilka lat młodzież z 

Międzylesia. To był mój pierwszy kontakt z Międzylesiem. Byłem też przez prawie 7 lat 

proboszczem parafii w Długopolu Górnym, i siłą rzeczy miałem kontakt z ludźmi z tego 

terenu. Każda parafia ma swoje plusy i każda parafia ma swoje minusy. Póki jest więcej 

plusów, jest dobrze.  

Wiemy, że poznał ksiądz doskonale historię  Międzylesia… 

Lubię wiedzieć trochę więcej o miejscu w którym żyję. Kroniki parafialne, opowieści 

najstarszych mieszkańców i spisane historie są wyśmienitym źródłem o życiu tych, o których 

tak pięknie pisał ks. Jan Twardowski: „spieszmy się ... tak szybko odchodzą”. Warto czasami 

porozmawiać ze swoimi dziadkami, póki jeszcze żyją. Posłuchać rodzinnych historii, bo one 

są częścią nas. 

Czy poezja nadal zajmuje w życiu księdza proboszcza szczególne miejsce ? 

 Poezja jest jak kapryśna kobieta…raz jest łatwiej raz trudniej. Czasami „proza życia” bierze   

górę a wtedy ta „poezja ducha” musi jej ustąpić. Tak piszę cały czas.  

Co, według księdza, może dziś przyciągnąć ludzi do Kościoła? Czy nowoczesność,  np. 

koncerty w kościele, coroczne spotkania w Kamieńczyku, czy tradycyjne obchody 

liturgiczne ? 

Papież Jan Paweł II pierwszy użył terminu „nowa ewangelizacja”. Ewangelia ciągle jest ta 

sama, ale sposób jej przekazu musi szukać dróg dojścia do współczesnego człowieka. Ciągle 



trzeba szukać nowych form, nowej argumentacji, nowych obrazów, tego co niezmienne w 

ewangelii. Ona ciągle jest ta sama, ale przekaz szuka nowych dróg i form. 

Wspomnieliśmy o nowoczesności. Nasza parafia ma stronę internetową, na której można 

znaleźć niezbędne informacje, ogłoszenia duszpasterskie. Czy na co dzień  korzysta 

ksiądz z komputera, internetu i poczty elektronicznej ? 

Tak, dziś bez tego już nie można żyć. Dobre źródło wiedzy, komunikacji i ogłoszeń. Problem 

tylko z tym… by mądrze z tego daru korzystać. To wszystko ma mi służyć, nie mogę być 

niewolnikiem „niebieskiego ekranu”. Potrzebny nam mądry i zdrowy dystans do tego 

wszystkiego.   

Słyszy się często, kiedy mowa o pełniącym posługę duszpasterza, że jest Sługą Bożym. 

Czy to właściwe określenie ? 

Nasi sąsiedzi czesi mszę świętą nazywają: „służbą Bogu”. Ksiądz ma służyć człowiekowi 

pomocą w kontakcie z Bogiem i odwrotnie, w kontakcie Boga z człowiekiem. W jednym i 

drugim przypadku jest to służba. Służba w dobrym tego znaczeniu 

Wokół nas – chrześcijan, jest dużo – w szerokim tego słowa znaczeniu – zła. Czy zgodzi 

się ksiądz, że chrześcijaninem nie jest ten, który unika zła czy grzechu, ale ten, który 

czyni dobrze… Czy ziemskie życie Jezusa do momentu ukrzyżowania może być, czy 

wręcz powinno być dla chrześcijan wzorem ?  

Chrześcijanin ma dwa zadania: unikać zła i czynić dobro. Jedno uzupełnia drugie. 

Dlaczego więc najczęściej nie korzysta się z tak istotnego dla chrześcijanina wzoru ? 

Wzorów mamy dużo: dobry chrześcijanin, dobry mąż, dobry uczeń, dobry pracownik… Po 

drodze między nami a tymi wzorami jest jeszcze nasza słaba natura, pokusa, brak wytrwałości 

i osobowe zło. Świętymi za życia zostają tylko nieliczni… pozostali muszą wiele pokonać w 

sobie niedoskonałość, by dojść do celu. Nie ma innej drogi jak pokonać to co „małe i 

niedojrzałe i słabe we mnie”. Dorastanie kosztuje i czasami boli.   

Rozmawiam z opiekunem ludzkich dusz, więc – zagadnienie będące przedmiotem 

ludzkich rozmyślań i obaw, coś na poły filozoficznego… W tym roku śmierć zabrała 

nazbyt wielu mieszkańców naszej gminy. Czy można  się na nią przygotować ? Wszak 

ludzie w  codziennym pośpiechu nie myślą o śmierci, traktują ją jako coś, co jest bardzo 

odległe, jako coś, co nigdy nie ma się wydarzyć… 

„Żyj tak, jakbyś musiał dziś odejść” mawiał jeden ze znanych tego świata. 

Śmierć to najtrudniejszy moment życia. Wymaga kilku rzeczy od nas: 

Określenia tego co dla mnie najważniejsze w życiu, podarowania swojej miłości człowiekowi 

bliskiemu, zdrowego podejścia do rzeczy materialnych /dziś tak często za wszelką cenę 

gonimy za nimi/ zbudowania swojego gniazda, rodziny /przekazania życia innym/,bycia 

dobrym dla siebie i innych … a przede wszystkim wiary. Bez wiary śmieć nie ma sensu, jest 

tylko tragicznym końcem wszystkiego.   

A teraz czas przejść do współczesności. Realizuje ksiądz swoje marzenie. Mamy dzięki 

księdzu proboszczowi nowy, kamienny ołtarz. Może kilka zdań na jego temat... 



Jeśli po każdym z nas zostanie choć mała zmiana, nowa rzecz i ona będzie cieszyć nie tylko 

mnie…to warto było to zrobić. Marzeń mam wiele… nie wiem czy starczy życia i pieniędzy. 

Człowiek, który nie marzy, jest jak okręt na stałe zacumowany na redzie, nigdy nie wyjdzie już 

na morze…jest tylko muzeum pełnym wspomnień. Pozwólmy czasami zabrać się marzeniom, 

one dają siły do życia i działania.   

Czy krużganek kościelny nadal pełni rolę kulturotwórczą ? 

Bardzo dużo turystów odwiedza to miejsce. Krużganek żyje, choć chciałoby się, żeby jeszcze 

mocniej tętniły te przestrzenie działaniami kulturotwórczymi. 

Szukamy ciągle nowych pomysłów i nowych podpowiedzi. Za każdą pomoc w realizacji 

projektów serdecznie dziękuję. Jeśli, ktoś ma ciekawy pomysł i pomoże w jego 

realizacji…jestem otwarty na współpracę 

Przez naszą gminę przeszedł w lipcu 2015 roku czyniąc wiele szkód huragan. Jak 

„obszedł” się z obiektami sakralnymi ?  W Międzylesiu nadal trwa krycie dachu 

kościoła parafialnego, w innych parafiach też było tak źle ?  

Najbardziej ucierpiały kościoły w Międzylesiu i Lesicy, a także stara plebania w Międzylesiu. 

Na dziś, dach starej plebanii jest już zrobiony, trwają prace przy dachu naszego kościoła 

parafialnego, a w Lesicy staraniem księdza proboszcza z Różanki szkody zostały usunięte 

Czy nasza gmina miała swoją reprezentację na Światowych Dniach Młodzieży ? 

Pod opieką księdza Arkadiusza i pana Władysława Brożko do Krakowa wyjechało 40. 

młodych ludzi. Byli gośćmi parafii w Mszanie Dolne.j To była ich baza noclegowa w tym 

czasie. 

Jesteśmy po kolejnym odpuście parafialnym w Kamieńczyku. Nadal cieszy się tak 

znaczącym powodzeniem ? 

 Bardzo ciekawe miejsce, jest to najstarszy z 4. drewnianych kościołów Kotliny Kłodzkiej. 

Kościół z niepowtarzalnym klimatem i pięknymi widokami na okoliczne góry. Domek 

pustelnika kusi swoją surowością, obok dobrze zagospodarowane miejsce na biwak czy 

wspólne ognisko. W tym roku to miejsce jest gospodarzem Gminnych Dożynek 

Niestety czas kończyć nasze spotkanie. Czy ksiądz chciałby coś jeszcze dodać do naszej 

rozmowy  

Dziękuję wszystkim za serdeczną pomoc przy remontach, za ofiary na ten cel, za wszelką 

życzliwość. Parafia jest częścią naszej gminy, gorąco dziękuję wszystkim wspólnotom, 

Urzędowi Miasta i wszystkim instytucjom za bardzo dobrą współpracę  

 

W imieniu czytelników naszego „Informatora…” bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę w 

imieniu międzylesian dalszego i owocnego posługiwania wśród wiernych naszej parafii… 

 

 

 



KOLEJNE INWESTYCJE 

POWIATU KŁODZKIEGO                                      

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

Do końca sierpnia br., z budżetu 

powiatu kłodzkiego przy udziale 

finansowym gminy Międzylesie, zostanie 

wykonany blisko kilometr drogi 

powiatowej w kierunku Szklarni. Na w/w 

odcinku zostanie ułożona nowa 

nawierzchnia asfaltowa, nastąpi 

utwardzenie poboczy, a wzdłuż 

stawów  wymienione zostaną barierki 

ochronne – informuje Piotr Marchewka z 

zarządu powiatu kłodzkiego. Wartość 

zadania to 205. 953.00 zł, a udział 

finansowy gminy Międzylesie - 60 000,00 

zł. 

Z początkiem sierpnia zostanie także 

podpisana umowa z wykonawcą na remont 

mostu w Roztokach na rzece Nysa Kłodzka, 

w ciągu drogi powiatowej w kierunku 

Długopola Górnego. Środki na to zadanie 

powiat pozyskał z rezerwy ogólnej ministra 

Infrastruktury i Budownictwa, a wartość 

tego zadania to blisko 1,2 mln zł. 

Natomiast dzięki uzyskanej promesie z 

budżetu państwa na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych, rozpocznie się 

odbudowa drogi powiatowej w 

Kamieńczyku. Jej pierwszy etap obejmie 

odcinek 2 km, od granicy państwa w dół 

miejscowości.  

UTYLIZACJA AZBESTU W 

GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

W lipcu br. rozstrzygnięty został przetarg na 

utylizację wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Międzylesie. Zamówienie 

dotyczy rozbiórki, transportu i utylizacji na 

wyznaczonym składowisku. 

Prace zostaną przeprowadzone przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane 

T–tel Tomasz Wieczorek z Bielska – Białej, 

w terminie do 15 września 2016 r. Wartość 

zamówienia to kwota 15.200.89 zł, z czego 

85% zostanie dofinansowane z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. Pozostała wartość zadania to 

udział gminy. 

Łącznie z naszej gminy „zniknie” ok. 2.530 

m2 pokryć dachowych – eternitu, o masie 

35,46 ton, z 13 obiektów budowlanych. 

Wykonawca będzie kontaktował się z 

osobami objętymi umową, ustalając datę 

wykonania prac. 

DUŻE POTRZEBY MAŁE 

WSPARCIE 

Gmina Międzylesie w kwietniu 

2016 r. złożyła do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej wniosek o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % 

rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej i 



pomocy przedlekarskiej lub gabinetów 

stomatologicznych w tych 

szkołach/placówkach, które mają 

zagwarantowane godziny płatne przez NFZ 

dla pielęgniarek bądź lekarzy, wniosek 

opiewał na kwotę 22.683 zł, zgodnie z 

potrzebami zgłoszonymi przez dyrektora 

Zespołu Szkół w Międzylesiu. W dniu 

28.07.2016 r. Ministerstwo Finansów 

przyznało naszej gminie na w/w cel kwotę 

5.000 zł. 

ŚWIĘTO POLICJI W KŁODZKU  

 
 

4 sierpnia 2016 roku, na dziedzińcu Muzeum 

Ziemi Kłodzkiej odbyły się oficjalne 

uroczystości Święta Policji tradycyjnie w 

rocznicę jej powołania.  

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy 

Powiatowej Policji otrzymali awanse na wyższe 

stopnie, oraz gratulacje i podziękowania od 

władz powiatu i samorządowców. W 

uroczystości oprócz kierownictwa dolnośląskiej 

i kłodzkiej policji uczestniczyli zaproszeni 

goście, a wśród nich burmistrz Tomasz 

Korczak, który miał przyjemność wręczyć  

sierżantowi sztabowemu Markowi Ruczajowi 

nagrodę od międzyleskiego samorządu. 

Uroczystość poprzedzona była mszą świętą w 

intencji funkcjonariuszy policji, którą 

celebrował metropolita świdnicki Jego 

Ekscelencja biskup Ignacy Dec. 

 

W OCZEKIWANIU NA WYNIKI 

KONKURSU                                       

"PIĘKNA WIEŚ 

DOLNOŚLĄSKA 2016" 

W dniu 25 lipca br. gościliśmy komisję, 

która oceniała projekty zgłoszone do 

konkursu organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego pn. Piękna Wieś 

Dolnośląska 2016, w dwóch  kategoriach: 

1. Najpiękniejsza zagroda wiejska – 

oceniano gospodarstwo Państwa 

Wiktora i Beaty Lech z Długopola 

Górnego, 

2. Najlepszy Start w Odnowie Wsi – 

projekt sołectwa wsi Domaszków 

pn. Działania które łączą i 

ożywiają. 

 

Jakie kryteria wchodziły do oceny ? W 

przypadku Najpiękniejszej zagrody 

wiejskiej w szczególności: spójność z 

krajobrazem kulturowym i przyrodniczym, 

estetyka, urządzenie i funkcjonalność, 

zaangażowanie w przedsięwzięcia odnowy 

wsi, gospodarowanie odpadami w 

zagrodzie. Natomiast w Najlepszym Starcie 

(...): zgodność projektu z zasadami Odnowy 

Wsi (zaangażowanie społeczności, stopień 

integracji, oddziaływanie projektu na 

pokonanie określonych w strategii barier), 

spójność projektu ze strategią rozwoju 

miejscowości, udokumentowanie stanu 

wyjściowego i obecnego. 

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników 

konkursu trzymamy kciuki za uczestników 

i życzymy sukcesów. 



NASI W GOŚCINIE… 

 

6 sierpnia strażacy z OSP Międzylesie i 

OSP Domaszków  gościli u strażaków z 

SDH Lichkov. Okazją do spotkania były 

zawody "O puchar Starosty Lichkov", które 

mają swoją długoletnią tradycję w 

kalendarzu lichkowskich strażaków.  Była 

to również okazja do wymiany informacji i 

omówienia bieżących działań naszych 

jednostek oraz problemów z jakimi na co 

dzień się zmagamy. Zawody przebiegły w 

bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Na 

koniec drużyny biorące udział otrzymały 

pamiątkowe puchary oraz dyplomy 

 

SPRAWNE POWIADAMIANIE – 

czyli bezpieczniej… 

 

W dniu 02.08.2016 r. w budynku 

remizy OSP Długopole Górne 

zamontowano nową stację obiektową DSP 

52 z radiotelefonem, dodatkową klawiaturą, 

terminalem SMS STG, usługą 

jednoczesnego alarmowania Premium, 

zestawem antenowym do radiostacji oraz 

oprogramowaniem do w/w urządzeń. 

Całkowity koszt zakupionego sprzętu do 

alarmowania członków OSP wyniósł 

6.756,40 zł.  

Stare urządzenie, zakupione w 

latach dziewięćdziesiątych, zostało 

uszkodzone podczas wyładowań 

atmosferycznych w dniu 30.06.2016 r. 

Nowe powiadamianie poprawi jakość 

utrzymania gotowości bojowej w jednostce 

OSP Długopole Górne. 

 

BYŁO MIŁO I WESOŁO 

 
     31.07.2016r.członkowie koła ZERiI w 

Międzylesiu wyjechali na piknik i odpust 

Św. Anny do Zieleńca. W wycieczce 

uczestniczyło 35 osób w tym zespół 

“Międzylesianie”. Wyjazd do Zieleńca stał 

się już tradycją dla członków koła. Piękna 

msza w kościele św. Anny i kolorowy 

korowód na pole pikniku – to trzeba 

zobaczyć. W tym roku po raz pierwszy 

zespół Międzylesianie umilił czas odpustu-

swoimi biesiadnymi piosenkami, dając 30 

min. występ. Dostaliśmy  gromkie brawa od 

słuchaczy. Odczuliśmy, że nasz krótki 

występ wszystkim się podobał. Za 

możliwość spędzenia miło i wesoło 

niedzielnego dnia, dziękujemy Panu 

Burmistrzowi i osobom wspomagającym 

organizację naszej  wycieczki. Dziękujemy 

za nieodpłatne udostępnienie autobusu na 

ten wyjazd. Spędziliśmy ten dzień na miłej 

rozrywce i dobrej zabawie. 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych 

emerytów i rencistów nie zrzeszonych, do 

Klubiku ZERiI w Domkach Tkaczy ul. 

Sobieskiego2 w każdy wtorek od 

godz.10.oo -12.oo 

 

 

 

 

 



DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY 

IMPROWIZACJI DLA DZIECI 

„OPOWIEDZ MI BAJKĘ” 
ORGANIZATOR: 

POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI 

WSPÓŁCZESNEJ 

 

GOSPODARZE WARSZTATÓW: 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. 

F. CHOPINA W KŁODZKU 

(UL. T. KOŚCIUSZKI 8) 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W 

MIĘDZYLESIU 

(PL. WOLNOŚCI 15) 

 

3 WRZEŚNIA / 1 PAŹDZIERNIKA / 5 

LISTOPADA 

. 

KŁODZKO 

godz. 10:00 – dzieci w wieku 3-5 lat 

godz. 12:00 – dzieci w wieku 6-8 lat 

 

MIĘDZYLESIE 

godz. 15:00 – dzieci w wieku 3-5 lat 

godz. 17:00 – dzieci w wieku 6-8 lat 

 

3 września br. rozpoczynają się 

Dolnośląskie warsztaty improwizacji dla 

dzieci „Opowiedz mi bajkę”, które 

organizuje Polskie Towarzystwo Muzyki 

Współczesnej w Kłodzku i Międzylesiu. 

Połączenie muzyki, książek, improwizacji i 

zabawy to idea zajęć dla dzieci w wieku 3-

8 lat, podczas których uczestnicy będą 

uczyć się podstaw improwizacji oraz 

układać własne bajki na podstawie ilustracji 

z książek graficznych. Ich opowiadania 

będą  „przekładane” na język muzyczny 

przez muzycznych gości. Dzięki temu 

bawiąc się, dzieci odkryją świat muzyki 

współczesnej, różne głosy, instrumenty, 

niezwykłe brzmienia i wspaniałe książki. 

Terminy zajęć: 03.09, 01.10 i 05.11.2016 

r., a poprowadzą je: Justyna Stępień, 

Rafał Grozdew, Małgorzata Kołcz, 

Jarosław Siwiński, Dagna Sadkowska, 

Michał Górczyński, Iwona Jędruch, 

Trillingen Duo i Grzegorz Ociepka. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu 

MKiDN „Kultura Dostępna”. Udział w 

warsztatach jest wolny, a rejestracja 

uczestników jest prowadzona pod nr. tel. 790 

395 228 oraz e-mailem: 

warsztaty@artdecogroup.eu. Serdecznie 

zapraszamy! 

PIKNIK „PÓŁMETEK 

WAKACJI” – RELACJA 

W sobotnie popołudnie, 30 lipca br., 

na międzyleskim polu biwakowym odbył 

się piknik Półmetek wakacji. Dla 

najmłodszych przygotowane zostały 

różnorodne gry, konkursy, zabawy  i różne 

atrakcje: puszczanie dużych baniek 

mydlanych, malowanie twarzy, dmuchane 

zjeżdżalnie, wata cukrowa, popcorn, dania 

z grilla, ciasta. Strażacy z OSP Międzylesie 

przygotowali sprawnościowy tor przeszkód 

i sprawili wszystkim odważnym wielką 

frajdę - chłodzącą kurtyną wodną. 

 

Wszystkim uczestnikom pikniku 

serdecznie dziękujemy za przybycie i udział 

mailto:warsztaty@artdecogroup.eu


we wspólnej zabawie. Za pomoc w 

przygotowaniu  imprezy  składamy 

podziękowania: Zakładowi  Usług 

Komunalnych Międzylesie, OSP 

Międzylesie, pani Irenie Trytek, Natalii 

Kowalskiej, Roksanie Zarówny, Sandrze 

Byczkowskiej. 

 

BYŁA MOC ATRAKCJI ! 
 

W dniach od 18 – 29 lipca br. w 

MGOK w Międzylesiu i filii w 

Domaszkowie odbyły się półkolonie letnie, 

w których uczestniczyło 30 dzieci w wieku 

6-12  l. z terenu miasta i gminy 

wytypowanych przez OSP w Międzylesiu. 

Wszystkie dzieci w okresie trwania 

półkolonii zostały objęte dodatkowym 

ubezpieczeniem NW. Dzieci miały 

zapewnione drugie śniadanie, ciepłe i zimne 

napoje, owoce i słodkości.  Zajęcia 

organizowane były z myślą o dzieciach, 

które z różnych przyczyn nie miały 

możliwości wyjazdu na wakacje. W trakcie  

dwutygodniowych zajęć  dzieci 

uczestniczyły w konkursach,  zajęciach 

sportowych, plastycznych, kulinarnych i 

świetlicowych. Zajęcia zostały tak 

zaplanowane, aby bez względu na wiek i 

płeć każde z dzieci mogło znaleźć coś dla 

siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny 

spędzić  ten  wakacyjny czas. Nie 

zapomnieliśmy także o aktywności 

ruchowej i zwiększeniu kondycji fizycznej, 

podczas rajdów, kąpieli wodnych na 

międzyleskim basenie oraz turniejach 

sportowych na boisku „Orlik”.  

 Podczas  wycieczek krajoznawczo-

turystycznych zwiedziliśmy twierdze w 

Kłodzku i   zdobyliśmy Jagodną najwyższą 

górę w Górach Bystrzyckich.  

 

 
 

W trakcie wycieczek było ognisko, 

pieczone kiełbaski, puszczanie dużych 

baniek i modelowanie zwierzątek z 

balonów. W schronisku PTTK  na Jagodnej 

czekały na dzieci przepyszne racuchy z 

jagodami. 

 

 

 
 

Dziękujemy wszystkim „wakacyjnym 

dzieciaczkom” za uśmiech i wspólnie 

spędzony czas. 

Do zobaczenia za rok ! 

Zadanie dofinansowano ze środków gminy 

Międzylesie 

 



INFORMACJA                                                                                                     

Stypendia szkolne (socjalne) na 

rok szkolny 2016/2017 

Wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 

należy składać od dnia 01-09-2016 r. do 15-

09-2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Międzylesie, pok. nr 10  (druki wniosków 

są dostępne od 20-08-2016 r. pok. nr 10).  

Stypendium szkolne może otrzymać 

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w 

szczególności, gdy w rodzinie tej występuje 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.   

Miesięczna wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie, uprawniająca do 

ubiegania się o przyznanie 

stypendium szkolnego nie może 

przekraczać kwoty 514 zł netto. 

Za dochód uważa się sumę 

miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z 

miesiąca sierpnia 2016 r. lub w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca, w którym 

wniosek został złożony. Wykazane 

dochody muszą być potwierdzone 

odpowiednim zaświadczeniem albo 

oświadczeniem.  

Stypendium przyznawane jest na 

dany rok szkolny i realizowane poprzez 

refundację wydatków poniesionych na cele 

edukacyjne dla ucznia w danym roku 

szkolnym, na podstawie przedłożonych 

oryginałów faktur VAT oraz rachunków 

wystawionych na rodzica lub ucznia. 

ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 2016/2017                                                                

1 września 2016 r. 

 

Zespół Szkół w Międzylesiu 

godz. 8.00 – msza święta w kościele 

Bożego Ciała 

godz. 9.00 – apel 

godz.10.00 – zajęcia wg planu  

godz. 13.00 – odwozy 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

godz. 9.00 - Dom Kultury w Domaszkowie 

WYŚCIGI ROWERKOWE DLA 

DZIECI 3-6 LAT                             

MIĘDZYLESIE 24.07.2016 r. 

 

Niedziela 24 lipca 2016 r. upłynęła 

w atmosferze radosnego rodzinnego 

rowerowego święta, którego głównymi 

bohaterami było  szesnaścioro dzieci w 

wieku od dwóch do sześciu lat. To właśnie 



one dostarczyły tym wszystkim, którzy 

przybyli tego dnia na stadion w 

Międzylesiu, niesamowitej radości i 

niebywałych emocji, ścigając się na 

rowerkach biegowych, czterokołowych i 

dwukołowych. W każdym pojedynczym 

wyścigu udział wzięło troje lub dwoje 

dzieci, które dobierane były w grupy 

startowe, w pierwszej kolejności wg wieku, 

a następnie - rodzaju rowerka. Podczas 

zapisów dzieci otrzymały znaczki 

odblaskowe z logo programu Działaj 

Lokalnie oraz imienne numery startowe, 

stanowiące jednocześnie dyplom udziału w 

Wyścigach rowerkowych. Na mecie każdy 

mały zawodnik nagrodzony został 

okolicznościowym medalem za zajęcie I, II 

lub III miejsca. 

Rodziców przepełniała duma, że z 

ich dzieci rosną tacy dzielni rowerzyści. W 

tym miejscu składamy serdeczne 

podziękowania za zmobilizowanie dzieci 

do udziału w wyścigach i tak profesjonalne 

przygotowanie ich do startu – maleństwa w 

kaskach i rowerowych rękawiczkach to 

przepiękny widok. Kamizelka odblaskowa 

również zwróciła naszą uwagę. 

 

Spontaniczność i radość dzieci 

udzieliła się także Komandorowi Wyścigów 

Katarzynie Grzybowskiej-Kani, która 

zaprezentowała umiejętność jazdy 

rowerkiem biegowym – ciut, ciut za małym. 

Zorganizowany został także BONUS 

TRACK, podczas którego biegnącą Panią 

Komandor wyprzedziło wielu rowerzystów. 

 

Była i sesja zdjęciowa z udziałem 

zdobywców I, II i III miejsca, oraz 

wszystkich obecnych na stadionie. 

 

Do sprawnego przeprowadzenia 

Wyścigów rowerkowych przyczynili się nie 

tylko ich pomysłodawcy i organizatorzy: 

Katarzyna Grzybowska-Kania i Jerzy 

Błażejewski z MLKS Sudety Międzylesie, 

ale także wolontariusze, którym serdecznie 

dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu 

imprezy. Elżbieta Urbanowicz i Maria 

Zadorożna prowadziły zapisy i wręczały 

medale na mecie, o przytulaniu, ściskaniu i 

całowaniu dzieciaczków nie 

zapominając. Grzegorz Smoleń wydawał 

komendy startowe i pilnował, aby żadne 

dziecko nie popełniło falstartu. Magdalena 

Mol uwieczniła aparatem fotograficznym te 

piękne momenty i przygotowała 

artystyczny fotoreportaż do obejrzenia na 

profilu FB Korona Międzylesia. Grzegorz 

Rycombel był przygotowany do 

opatrywania ewentualnych ran, ale dzieci 

nie pozwoliły mu na wykazanie się 

umiejętnościami ratownika 

medycznego. Rodzice zdobyli pierwsze 

szlify przy mocowaniu numerów 

startowych na rowerkach i wykazali się 

umiejętnością dopingowania nie tylko 

własnych dzieci, a burmistrz Tomasz 

Korczak, który przybył na wyścigi wprost z 



Turnieju Piłkarskiego o Puchar Burmistrza, 

kibicował także własnemu wnukowi. 

To było piękne popołudnie z 

wymarzoną rowerową pogodą. 

Pierwszy z etapów tegorocznych 

Wyścigów Rowerkowych za nami, a my 

przypominamy o drugim etapie - tym 

razem dla dzieci w wieku  7-10 lat, który 

odbędzie się 21 sierpnia 2016 r. 

Zapraszamy na godzinę 16.00 na stadion 

w Międzylesiu dzieci wraz z opiekunami. 

Przybywajcie licznie i już dziś życzymy 

Wam  zwycięstw, a przede wszystkim 

świetnej zabawy! Szczegóły dotyczące 

imprezy w regulaminie dostępnym na 

profilu FB Korona Międzylesia oraz stronie 

internetowej UMiG: www.miedzylesie.pl 

DO ROWERZYSTÓW DUŻYCH 

I MAŁYCH 

 

W sobotę 30 lipca br. odbył się IV etap 

cyklicznej imprezy rowerowej Korona 

Międzylesia. W zawodach wzięła udział 

rekordowa liczba 29 osób. Wydawało by 

się, że krótki czterokilometrowy etap nie 

sprawi kłopotu, jednak składał się on z 

ciągłego podjazdu. Bez większego wysiłku 

na szczyt dotarła tylko jedna uczestniczka - 

niespełna roczna Natasza Majewska ze 

Szklarni, podróżująca tradycyjnie w 

rowerowej przyczepce. Natomiast pierwszy 

na mecie zameldował się Dominik Smoleń 

z Długopola Górnego wyprzedzając 

dokładnie o minutę własnego ojca 

startującego na rowerze  Wigry 3.  

Najbliższe imprezy w ramach projektu 

Bike(o)landia: 

V etap „Korony Międzylesia” 

20.08.206 

Roztoki – Szklarnia godz. 9.15 

Szczegóły na oficjalnej stronie Facebook . 

 

AKTYWNOŚCI  RUCHOWEJ  

ZAŻYWANIA  CIĄG  DALSZY 

W sobotnie popołudnie 06 sierpnia 2016 r. 

po raz pierwszy przez Międzylesie 

przejechała „Międzyleska Masa 

Rowerowa” składająca się z 12. 

rowerzystów ubranych ELEGANCKO.  

 

 
 

Kierowcy, przechodnie oraz inni 

rowerzyści zwracali na nas uwagę i pytali 

co to za święto. Wyjaśniamy - było to 

święto rowerowe dla każdego z elementem 

zabawy. Była także przejażdżka przez 

miasto z rynku ulicami Szarych Szeregów, 

Kościelną, Sportową, Lipową, 

Waryńskiego do placu Wolności. Tu odbyły 

http://www.miedzylesie.pl/
https://www.facebook.com/Korona-Mi%C4%99dzylesia-320055451489911/


się wybory Miss i Mistera, którymi zostali 

Agnieszka i Rafał. Ponieważ trudno było 

nam się rozstać pojechaliśmy jeszcze 

wspólnie na pole namiotowe i dzięki temu 

jeszcze więcej osób nas zobaczyło. 

Liczymy, że następnym razem będzie nas 

więcej. 

 

 

 

Oprócz wspomnianych imprez rowerowych 

w pierwszą sobotę sierpnia po raz 46. na 

stadionie w Międzylesiu odbyła się impreza 

marszowo-biegowa „Moja Dwunastka”, w 

której wzięło udział 11 osób, które w 

pięknym słońcu wspólnie pokonały 16,5 

km, a rekordzista 2600 m. 

 

 

W najbliższym czasie organizujemy: 

20 sierpnia 2016 r. - Up Hill „Korona 

Międzylesia” etap V z Roztok do Szklarni – 

początek przy ”Białym Domu” w 

Roztokach od godz. 9.15, start pierwszego 

uczestnika godz. 10.01; meta przy ostatnim 

domu w Szklarni; do pokonania 9,4 km i 

120 m. różnicy wzniesień. 

21 sierpnia 2016 r. – „Wyścigi 

Rowerkowe” dla dzieci w wieku od 7-10 

lat; początek imprezy o godz. 16.00 na 

stadionie w Międzylesiu 

03 września 2016 r. – wycieczka rowerowa 

około 25 km typu „gdzie oczy poniosą”; 

początek przy basenie w Międzylesiu o 

godz. 15.00 

17 września 2016 r. – Up Hill „Korona 

Międzylesia” etap VI z Międzylesia do 

Potoczka – początek przy pawilonie GS w 

Międzylesiu od 9.15; start pierwszego 

uczestnika godz. 10.01 

25 września 2016 r. – „Bajkowa 

Międzyleska Masa Rowerowa” – impreza 

rowerowa o charakterze happeningu, której 

celem jest zgromadzenie jak największej 

liczby rowerzystów począwszy od dzieci a 

na seniorach skończywszy i wspólna 

przejażdżka ulicami miasta. Wszystkich 

chętnych zapraszamy na międzyleski rynek 

o godz. 15.30. Tym razem inspiracją 

ubiorów - postacie z bajek. Podczas 

imprezy wyłonieni zostaną Miss i Mister 

przejazdu, na których czekać będzie 

niespodzianka. 

Regulaminy oraz szczegóły, dotyczące 

nadchodzących imprez oraz fotorelacje z 

tych, które już się odbyły na profilu FB 

Korona Międzylesia oraz stronie 

internetowej UMiG www.miedzylesie.pl  

Przybywajcie licznie i już dziś życzymy 

Wam własnych zwycięstw, a przede 

wszystkim wspaniałej 

 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


XII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ                                                                                     

O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE DOMASZKÓW  

24.07.2016 

 

Wyniki : 

LZS  Śnieżnik Domaszków Juniorzy  3 - 

4  MLKS Sudety Międzylesie 

LZS Śnieżnik Domaszków 1 - 0  OSP 

Domaszków 

LZS Śnieżnik Domaszków Juniorzy 0 – 

7  Śnieżnik Domaszków 

MLKS Sudety Międzylesie  0 - 1  OSP 

Domaszków 

LZS  Śnieżnik Domaszków Juniorzy  2 - 

3  OSP Domaszków 

MLKS Sudety Międzylesie 0 - 0  LZS 

Śnieżnik Domaszków 

 Ww. drużyny zajęły następujące 

miejsca :  

I miejsce  LZS Śnieżnik Domaszków - 7 

pkt. 

II miejsce  OSP Domaszków - 6 pkt. 

III miejsce MLKS Sudety Międzylesie - 4 

pkt. 

IV miejsce  LZS Śnieżnik Domaszków 

Juniorzy - 0 pkt. 

 Najlepszym bramkarzem turnieju został 

Dawid Palacz Stowarzyszenie OSP 

Domaszków 

Najlepszym strzelcem turnieju został  

Wojciech Brogowski  LZS Śnieżnik 

Domaszków 

Nagrodę fair play otrzymał Daniel Banik  

LZS Śnieżnik Domaszków Juniorzy 

 Wyróżnienia w postaci dyplomów w 

poszczególnych kategoriach otrzymali : 

Najwierniejszy kibic - Pani Emilia 

Przydatek mieszkanka Domaszkowa 

Najstarszy zawodnik - Pan Bogdan Duś 

MLKS Sudety Międzylesie 

Najmłodszy zawodnik - Łukasz Szabunio 

LZS Śnieżnik Domaszków Juniorzy 

 

 

Informujemy że w lipcu 2016 r.  

nasz basen odwiedziło 8479 osób 

 

 od 01.09.2016 do 15.09.2016 r. 

basen czynny: wtorek – niedziela  

od 12.00 do 16.00 

poniedziałek nieczynny 

 

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



ZAPRASZAMY 03.09.2016 R. NA  

„XI DOŻYNKOWY PIKNIK 

DZIAŁKOWY”  

W MIĘDZYLESIU  

ROZPOCZĘCIE O GODZ. 14.00  

MSZĄ ŚW . DOŻYNKOWĄ W 

KOŚCIELE ŚW. BARBARY  

W MIĘDZYLESIU 

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

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji, Burmistrz Miasta i 

Gminy Międzylesie ogłasza konsultacje 

społeczne w sprawie projektu uchwały 

Rady Miejskiej dot. wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszar 

rewitalizowanego.Konsultacje prowadzone 

będą w terminie 22 sierpnia - 30 września 

2016 roku. W tym czasie można zgłaszać 

uwagi, sugestie i opinie dot. 

projektowanych granic obszaru 

zdegradowanego i rewitalizowanego. 

Decyduje data ich wpływu do Urzędu 

Miasta i Gminy. 

Uwagi składać można: 

-pisemnie na adres: 

 

URZĄD MIASTA I GMINY 

plac Wolności 1 
57-530 Międzylesie 

 

- mailowo na adres e-mail: 

urzad@miedzylesie.pl, 
- ustnie w Referacie Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki – Inspektor 

Agata Rarus (pok. nr 22). 

Ponadto, w dniu 15 września o godz. 13:00 

przeprowadzone zostanie spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne poświęcone 

granicom ww. obszarów i metodologii ich 

wyznaczenia. Spotkanie będzie miało 

miejsce w Miejsko - Gminnym Ośrodku 

Kultury w  Międzylesiu przy ul. Pl. 

Wolności 15. 

W trakcie spotkania będą przyjmowane 

uwagi, sugestie i opinie dot. projektu granic 

obszaru zdegradowanego i 

rewitalizowanego składane w wersji 

papierowej lub ustnie oraz przewiduje się 

przeprowadzenie wywiadów m.in. z: 

mieszkańcami, zarządcami nieruchomości, 

przedstawicielami instytucji oraz 

organizacji pozarządowych. Projekt 

uchwały wraz z załącznikami dostępny jest 

w Referacie Infrastruktury Technicznej              

i Gospodarki (pok.22), na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej www.miedzylesie.pl. 
 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

W „Domku Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 

(tam, gdzie było PZU), w każdy wtorek o 

godzinie 18.00 odbywają się spotkania 

Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  I  

ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było 

PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 

także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*22.08.2016 * 05.09.2016 * 

19.09.2016* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


