ROZMOWA Z KSIĘDZEM JANEM TRACZEM PROBOSZCZEM PARAFII
P.W. BOŻEGO CIAŁA W MIĘDZYLESIU, DZIEKANEM DEKANATU
MIĘDZYLESKIEGO

Jakie uczucie towarzyszyło księdzu, gdy dowiedział się że został „kapłanem roku” i jak
trzeba pełnić swą posługę, by zostać w taki sposób przez parafian docenionym ?
- miła i sympatyczna niespodzianka
Międzyleska parafia została uhonorowana niejako w podwójnym stopniu, bo na drugim
miejscu „uplasował” się nasz do niedawna wikariusz ks. Krzysztof Kauf. To też powód
do niewątpliwej satysfakcji księdza proboszcza…
- nie tylko! Duży wpływ miasta, ludzi tu mieszkających, parafii, panującej tu atmosfery… i
oczywiście samego wspaniałego ks. Krzysztofa!
„Zarządza” ksiądz proboszcz czterema kościołami, każdyto zabytek. Powód do radości,
czy do zmartwień przy próbach zdobywania środków na ich utrzymanie ?
- Jedno i drugie. Są to piękne barokowe kościoły. Kamieńczyk jest „ perełką w koronie”
naszej parafii ! Każdy z nich wymaga nie tylko utrzymania bieżącego ale i często
kosztownych remontów a to w dzisiejszych czasach jest dość trudne
Sięgnął ksiądz proboszcz do środków unijnych, poddając remontowi krużganek między
kościołem a zamkiem. Czy jest nadzieja na zdobycie kolejnych unijnych pieniędzy na
potrzeby parafialnych obiektów ?
- Tak, staramy się o następne środki finansowe. Kościół w Kamieńczyku wymaga jeszcze
dokończenia renowacji stropów, w kościele parafialnym dach i wieża czekają na swoją
kolejkę, kościół św. Barbary do malowania elewacji zewnętrznej itd.
Czy odnowiony krużganek jest doceniany przez turystów, którzy widzą w nim
rzeczywistą atrakcję Międzylesia, oglądając choćby zabytkowy piec kaflowy z roku 1678
- miasto zyskało kolejne miejsce wystaw i spotkań. Krużganek był miejscem wielu wystaw i
jest licznie odwiedzany przez turystów.
Pora na uchylenie rąbka prywatności księdza proboszcza…Panuje opinia, że życie
księdza związane jest z górami, które zna ksiądz nie tylko „zewnętrznie”, ale poznał
także ich istotę, czego dowód daje w swej poezji…

- nie poznałem, ale cały czas odkrywam przesłanie płynące z piękna i symboliki gór. Życia
chyba braknie, by to odczytać do końca, one ciągle pokazują swoje nowe oblicza.
Ktoś, kto miał satysfakcję obcować z księdza poezją dostrzega w niej kontynuację misji
duszpasterskiej, proszę przybliżyć nam swoją twórczość…
- główne watki to … ewangelia, człowiek, góry i samo życie. Reszta to próba opisu tego co
jest w nas i co nas otacza. Odkrywanie tego, co czasami jest tak oczywiste
Musi być „coś”, co dostrzegają specjaliści w księdza poezji, skoro jej fachową analizę
można znaleźć w internecie…
- duża radość, że inni w zestawie tych słów to „coś” znajdują
Uważany jest ksiądz proboszcz za człowieka otwartego na problemy młodzieży. Proszę o
kilka słów na temat pomysłu „Jesus Camp”…
- nasza młodzież jest wspaniała! wymaga tylko „zagospodarowania”, pokazania ile jest
piękna nie tylko w nich ale i obok. Kamieńczyk jest tu wspaniałym miejscem na takie
refleksje i działanie. Młody człowiek musi odkrywać prawdę o sobie i świecie. „ Jesus Camp”
to wspólnota ludzi – młodzieży, rodziców, radości. Ogromną zasługę ma tu ks. Robert. To
miejsce spotkań młodzieży kotliny kłodzkiej. Młodzież nie jest zła, trzeba tylko wydobyć z
niej te najlepsze pokłady dobra.
Marzenia księdza proboszcza – przynajmniej w części, się spełniły. Wśród naszych
kościołów mamy pierwszy w diecezji świdnickiej kościół pod wezwaniembł. Jana Pawła
II, zanim do tego doszło pokonać było trzeba wiele przeszkód ?
- gdyby wszystkie marzenia spełniły się do końca ... to znak, że czas na emeryturę! A mi, się
jeszcze marzy …wiele rzeczy!
Uczestniczy ksiądz proboszcz w większości ważniejszych wydarzeń kulturalno –
społecznych Międzylesia. Obowiązek czy potrzeba serca ?
- To specyfika tego miasta. Zasługa wielu osób i instytucji! Tak buduję się „wspólnotę
wspólnot” Chciałoby, się powiedzieć : „nie pytaj co może dać Ci miasto, ale co ty możesz dać
innym”
Na zakończenie może kilka słów od siebie…
- czas na życzenia świąteczne! Życzę wszystkim wielu łask, radości dnia codziennego,
spełnienia tego co możliwe i patrzenia z nadzieją w swoja przyszłość. Pełnej radości świąt
Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za rozmowę i składamy przy okazji życzenia zdrowych i spokojnych świąt !

ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA
Tradycją lat ubiegłych 6 grudnia o
godz. 16.30 wyróżnione dzieci zapaliły
światełka na choinkach na międzyleskim
rynku. Na uroczystość przybył św. Mikołaj
ze Śnieżynkami, burmistrz , ks. dziekan
oraz liczne grono rodziców z dziećmi.

Mikołajem” wzbogaciły występy uczniów
Zespołu Szkół w Międzylesiu i zabawa z
Komisarzem Lwem. W tym roku paczki
dla dzieci prezentowały się okazale, a to za
sprawą
„mikołaja”
ze
ZDELU,
Nadleśnictwa
Międzylesie,
UMiG
Międzylesie, oraz dzięki uczniom,
rodzicom i nauczycielom nauczania
zintegrowanego z Zespołu Szkół w
Międzylesiu. Samo
spotkanie
z
Mikołajem w tym roku było niezwykle
żywiołowe i ekspresyjne, a to dzięki
wspaniałej kondycji św. Mikołaja. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku też w
doskonałym zdrowiu odwiedzi nasze
dzieci.
Wszystkim dobrym ludziom o
wrażliwych sercach dziękujemy, zwłaszcza
pracownikom MGOK, pani Monice z OPS
i pani Irenie z Zespołu Szkół.

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ
TAKŻE ROZTOKI !

MIKOŁAJ W MIĘDZYLESIU
6 grudnia św. Mikołaj krążył po
Międzylesiu. Chodził po mieście i
rozdawał cukierki w towarzystwie
śnieżynek. Odwiedził uczniów w szkole, a
po południu razem z mieszkańcami brał
udział w uroczystym odpaleniu światełek
w rynku.

W sobotę odwiedził dzieci w świetlicy
OSP Międzylesie. A w niedzielę w
MGOK rozdał paczki 150 dzieciom z
terenu gminy. Niedzielne „Spotkanie z

6 grudnia 2013 roku Mikołaj
odwiedził świetlicę wiejską w Roztokach.
Zgromadził wokół siebie liczne grono
najmłodszych,
na
ręce
wziął
najmniejszych, a największym pogroził
rózgą. Nikomu jednak nie żałował
prezentów a my nie żałowaliśmy sobie
zabawy. Za zaproszenie Mikołaja do
naszej świetlicy jesteśmy wdzięczni
szczególnie rodzicom, którzy wspierali
przygotowania do tej uroczystości. Z
uwagi na kończący się rok rozwiązujemy
worek z podziękowaniami. Władze
sołeckie i Koło Gospodyń Wiejskich nie
byłoby w stanie efektywnie działać bez
zaangażowania naszych mieszkańców, a
także naszych przyjaciół.
Dziękujemy
więc
gorąco
wszystkim którzy w mijającym roku
pracowali społecznie na rzecz Roztok,
wspierali nas uczestnictwem w naszych
przedsięwzięciach. Dziękujemy za pomoc
w naszych działaniach także Nadleśnictwu
Międzylesie, oraz Tadeuszowi Farbotce i
jego przedsiębiorstwu Tartak Domaszków.

MIĘDZYLESKA CHOINKA

Społeczności Roztok dziękujemy
serdecznie,
życząc
jednocześnie
spokojnych,
wesołych
świąt
oraz
szczęśliwego Nowego Roku !!!

NA PATRIOTYCZNĄ NUTĘ…
Serdecznie dziękujemy zespołowi
„Międzylesianie” za koncert pieśni
patriotycznych i żołnierskich, który
zgromadził 23 listopada w sali MGOK
dużą grupę publiczności.
W trakcie
koncertu usłyszeliśmy znane piosenki i
wiersze.

Ozdobą koncertu był występ trójki
dzieci – Madzi, Ksawerego i Oliwiera,
które pięknie podkreśliły patriotyczny
wymiar koncertu. Publiczność czynnie
brała udział w koncercie-śpiewając z
zespołem ulubione utwory. Dziękujemy
raz jeszcze i życzymy zespołowi
„Międzylesianie” samych sukcesów.

Kiermasz
adwentowy
„Międzyleska
Choinka” odbył się już po raz piąty, ale po
raz pierwszy pod znakiem słońca i
przyjaznej pogody. Od południa słychać
było na międzyleskim rynku dźwięki
kolęd. Przecudne choinki ozdobione
własnoręcznie wykonanymi ozdobami
błyszczały w słońcu. Liczne ozdoby,
stroiki, pierniczki, kartki i inne akcesoria
świąteczne przyciągały oczy przechodniów
i kusiły do zakupów. Zapach pierogów i
barszczu nęcił głodnych do skosztowania
pyszności. Smakowicie wyglądające ciasta
rozeszły się niezwykle szybko.

II miejsce - Sołectwo Nowa Wieś
III miejsce - Dom Kultury z Domaszkowa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali
podziękowania i upominki.

Dużą
atrakcją
zwłaszcza
dla
najmłodszych były zwierzęta w „żywej
szopce”i Maryja z Józefem i z
dzieciątkiem w żłóbku. Dla zmarzniętych
strażacy rozpalili drewniane „pochodnie”,
a dla miłośników kolęd odbyły się w
kościele dwa występy : uczniów z Zespołu
Szkół i zespołu „Oset” z Goworowa. W
konkursie na najładniejsza choinkę udział
wzięło aż 16 drużyn : Zespół Szkół z
Międzylesia,
Zespół
Szkolno
Przedszkolny i
Dom
Dziecka
z
Domaszkowa, MGOK Międzylesie i Dom
Kultury
Domaszków,
sołectwa
:
Boboszów, Dolnik, Długopole Górne,
Gajnik, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica,
Międzylesie, Nowa Wieś, Potoczek i
Różanka.
Przyznano następujące miejsca w dwóch
kategoriach: Pierwsza kategoria, Szkoły
Przedszkola i Dom Dziecka

I miejsce - Dom Dziecka z Domaszkowa

II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny
z Domaszkowa
III miejsce - Zespół Szkół w Międzylesiu.
Druga kategoria: Sołectwa Domy Kultury i
inne
I miejsce - MGOK Międzylesie

Dziękujemy wszystkim wystawcom,
Nadleśnictwu
Międzylesie,
funkcjonariuszom OSP z Międzylesia,
pracownikom ZUK i ZGKiM, zespołowi
„Oset”,uczniom i pracownikom z Zespołu
Szkół, pracownikom MGOK i UMiG,
panom Franciszkowi Kapłanowi, Janowi
Pitusowi i Mariuszowi Kępie za „żywa
szopkę” i wszystkim za trud, za chęci, za
okazaną pomoc i życzliwość, za liczny
udział i zaangażowanie w „V Kiermasz
Adwentowy”. Biorąc tak licznie udział w
kiermaszu podtrzymujemy i wzbogacamy
lokalną tradycję obchodów świąt Bożego
Narodzenia.

CENNY REMIS

Piotr Weron, MLKS „SUDETY”
dyrektor Zespołu Szkół Ryszard Bodnar

i

WYSOKA WYGRANA !
16 listopada Sudety Międzylesie
zremisowały na wyjeździe z BSTS-em
Bystrzyca Kłodzka 9:9. Faworytami nie
byliśmy, ponieważ drużyna z Bystrzycy
była przed tym meczem na drugiej pozycji,
natomiast my byliśmy zdecydowanie w
dole tabeli. Nasi zawodnicy zagrali jednak
bardzo dobrze, szczególnie z dobrej strony
zaprezentował się Bogusław Zadorożny
który zdobył 2,5 pkt. Byliśmy bardzo
bliscy zwycięstwa, jednak w ostatnim
decydującym pojedynku zabrakło nieco
„chłodnego umysłu”…

BSTS Bystrzyca Kłodzka - MLKS Sudety
Międzylesie(9:9)

MLKS Sudety Międzylesie: Bielak
Sławomir - 2,5pkt. Dyc Bolesław - 1,5pkt.
Zadorożny Bogusław - 2,5pkt. Dubik
Mateusz - 2,5pkt.

7 grudnia rozegrano mecz tenisa
stołowego V ligi pomiędzy Sudetami
Międzylesie a UKS Gminy Nowa Ruda. Po
bardzo
dobrych
grach
naszych
zawodników wygraliśmy 10/3

NIESTETY PRZEGRANA…

7 grudnia grał także nasz zespół III
Ligi. Mecz MLKS Sudety ze Ślężą Wiry
przegraliśmy
10
:
4.
Mieliśmy
zdecydowanego pecha, a przeciwnik –
niełatwa drużyna, miał szczęście !

WIELKI MIKOŁAJKOWY
FINAŁ PROJEKTU „MOJA
DWUNASTKA”

GRALI MŁODZICY
8 grudnia w Międzylesiu odbył się
Turniej Mikołajkowy tenisa stołowego
sekcji młodzików. A oto jego uczestnicy w
kolejności
zdobytych
miejsc
:
1. Sobota Krzysztof 2. Czarny Krystian 3.
Bzowy Kacper 4. Ambroziak Kuba 5.
Czarny Dawid 6. Neter Oliwia 7.
Gackowski Mateusz 8. Majka Oliwia 9.
Pokora Maciej 10. Neter Mikołaj 11.
Bzowy Bartosz Sponsorami nagród byli :

W sobotę dnia 07 grudnia 2013 o
godz. 11.00 dźwięk gongu zapoczątkował
mikołajkowy test marszowo – biegowy
„Moja Dwunastka”, w którym udział

wzięło 14 osób. Uczestnikom w
mikołajkowych czapeczkach towarzyszyła
prawdziwie zimowa aura. Na szczęście
szalejący jeszcze w nocy wiatr się
uspokoił, śnieg przestał sypać a zza chmur
nieśmiało próbowało przebić się słońce.
Nie musieliśmy także brnąć przez zaspy,
gdyż pług ZGKiM-u wytyczył na bieżni
tor, po którym uczestnicy biegali lub
maszerowali. Po 12. minutach wszyscy
usłyszeli gong, obwieszczający koniec
sportowych zmagań. Jeszcze tylko
pamiątkowa fotografia i czas na
podsumowania oraz mnóstwo nagród i
niespodzianek.

Projekt „Moja Dwunastka” objął
już 14 spotkań, a przez ostatnie sześć
miesięcy był realizowany ze środków
programu „Działaj Lokalnie VIII” PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, oraz Funduszu
Lokalnego
Masywu
Śnieżnika.
W
projekcie, do chwili obecnej, wzięło udział
przynajmniej raz 80 osób w tym 34
przedstawicielki płci pięknej oraz 46
chłopców, młodzieńców i mężczyzn.
Na listach startowych zapisano 209
uczestników, a na starcie stanęło średnio
15 osób.

PODZIĘKOWANIA…

Składamy
bardzo
serdeczne
podziękowania organizatorowi festynu na
rzecz naszej córki Wiktorii, panu
Zbigniewowi Chrapczyńskiemu, a nade
wszystko uczestnikom - ludziom dobrej
woli. Zebrana kwota (1300 zł) pozwoliła
na zakup przez pana Zbigniewa bieżni,
kuli, piłki i poduszki.
Dziękujemy
także panu Ryszardowi Tywoniukowi
właścicielowi
firmy
MEDIPOL
z
Bystrzycy Kł za szybkie i profesjonalne
umożliwienie zakupu, a także za Jego
wkład własny w zakup części sprzętu.
Wiktoria
może
teraz
ćwiczyć w domu, a także w sali (dawna
szkolna sala gimnastyczna) ze swoim
panem Sebastianem - rehabilitantem.
Podziękowania składamy Radzie Sołeckiej
za umożliwienie korzystania z sali,
Urzędowi Miasta i Gminy za dowóz
Wiktorii do przedszkola, pani dyrektor
przedszkola
za
umożliwienie
uczestniczenia Wiktorii w zajęciach dwa
razy w tygodniu, a przede wszystkim za
możliwość
spotkania się Wiktorii ze
swoimi ulubionymi paniami -Jolą i
Magdą.

Dziękujemy rodzice Wiktorii
Fedorowicz

TO PRAWDZIWI
PRZYJACIELE DZIECI…
Dzięki finansowemu wsparciu
przyjaciół
dzieci
z
Nadleśnictwa
Międzylesie i Nadleśnictwa Kamienna
Góra, został zakupiony telewizor do
pracowni
przyrodniczej
w
Szkole
Podstawowej w Domaszkowie.

Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Domaszkowie
serdecznie
dziękują
darczyńcom.

„MIĘDZYNARODOWE
ŚWIĘTO PLUSZOWEGO
MISIA”

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W
PRZEDSZKOLU W
DOMASZKOWIE
6 grudnia odwiedził nas w
przedszkolu prawdziwy Święty Mikołaj.
Do jego wizyty przygotowywaliśmy się
wcześniej: rysowaliśmy listy do Św.
Mikołaja, malowaliśmy portrety Mikołaja,
robiliśmy dla niego prezenty oraz
uczyliśmy się piosenek i pląsów. Wszyscy
zadbaliśmy o wystrój sali, ubiór choinki,
czyli o odpowiedni nastrój. Nauczycielki w
grupach zapoznały dzieci z historią
Świętego Mikołaja.
Mikołaj rozpoczął wizytę, zaraz po
przedszkolnym śniadanku, od grupy
maluszków, po kolei do najstarszych
dzieci. Wszystkie grupy powitały go
śpiewem i wspólnie z Mikołajem
tańczyliśmy w blasku choinki. Mikołaj
wszystkim dzieciom wręczył prezenty, w
których były słodycze i zabawki. Mimo, że
Mikołaj opuścił nas i wyruszył w dalszą
trasę,
zostawił
nas
radosnych
i
zadowolonych.
A może dostaniemy jeszcze coś po
choinkę?

W dniach 25 XI- 13 XII 2013 r, już
po raz szósty, obchodzono w Zespole
Szkół w Międzylesiu „Święto Misia” pod
hasłem „Miś-przyjaciel najmłodszych”. W
imprezie uczestniczyły dzieci z klas 0 - III
szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w
Międzylesiu, 4 grupy przedszkolaków z
międzyleskiego przedszkola oraz kl. 0 - II
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z
Domaszkowa.
Imprezę
poprzedził
konkurs
plastyczny o misiach w kl. I - II szkoły
podstawowej w Międzylesiu. Prace
konkursowe zostały zaprezentowane na
wystawie w holu szkoły. W ramach zajęć
edukacyjnych dzieci obejrzały wystawę
pluszowych misiów, wystawkę „Misiowe
lekturki i wierszyki” , galerię misiów
znanych i lubianych oraz ilustracje z
niedźwiedziami.

Poznały, bądź przypomniały sobie, historię
powstania pluszowego misia, zapoznały się
z postaciami słynnych misiów, wysłuchały
piosenek o misiach, poznały zwyczaje
niedźwiedzi, nauczyły się wierszyka Jana
Brzechwy „Niedźwiedź”, bawiły się w
zabawy ruchowe związane z misiami:
„Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Misie
dwa”, „Wyliczankę Kubusia Puchatka”,
„Misio i miodek”, obejrzały film
„Przygody
Kubusia
Puchatka”
i
„Niedźwiedzia rodzina” oraz wysłuchały
bajki muzycznej „Tymoteusz Rymcimci”.
Wszyscy się świetnie bawili. Na
zakończenie imprezy uczestnicy otrzymali
dyplomy za udział we wspólnej zabawie,
książeczki z wierszami o misiach,
kolorowanki oraz plakietki z misiami.
Zrobili sobie również pamiątkowe zdjęcie
z wybranymi misiami.

ciekawych zajęciach edukacyjnych na
temat
lasu,
przygotowanych
i
przeprowadzonych przez pracownika
Nadleśnictwo Międzylesie – p. Mariusza
Kępę. Uczniowie klas 4 pojechali na
wycieczkę do lasu na zajęcia „Zobaczdotknij- poznaj, to co w lesie”.
Nadleśnictwo
na
tę
okoliczność
ufundowało kiełbaski.

Imprezę
przygotowała
i
przeprowadziła Maria Wikiera przy
współpracy
nauczycieli
nauczania
zintegrowanego z Zespołu Szkół w
Międzylesiu,
wychowawców
przedszkolaków
z
Samorządowego
Przedszkola
w
Międzylesiu
oraz
nauczycieli uczniów kl. 0 - II z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego z Domaszkowa.

Dyrektor, nauczyciel przyrody oraz
uczniowie klas 4 - 6
Zespołu Szkół w Międzylesiu
składają serdeczne
PODZIĘKOWANIE
Nadleśnictwu w Międzylesiu:
Panu Nadleśniczemu

WSPÓŁPRACA Z
NADLEŚNICTWEM
MIĘDZYLESIE

W bieżącym roku szkolnym bardzo
dobrze
układa
się
współpraca
międzyleskiej szkoły z nadleśnictwem w
Międzylesiu. Szkoła uczestniczyła w
projekcie
„Było
wysypisko,
jest
uroczysko” zdobywając drugą lokatę.
Za
nagrodę
pieniężną
zostanie
doposażona
pracownia
przyrodnicza.
Klasy 4-6 uczestniczyły
w bardzo

Marianowi Rymarskiemu
oraz Panu Mariuszowi Kępie
Za zaproszenie do akcji „Było wysypisko,
jest uroczysko”, za wsparcie finansowe
oraz za zorganizowanie ciekawych i
pełnych emocji zajęć
„Jesień w lesie” z dziećmi naszej szkoły,
mającego na celu poszerzenie ich wiedzy
na temat życia zwierząt w lesie,
roślinności oraz ich ochrony.
Dziękujemy również za zorganizowanie i
przeprowadzenie zajęć warsztatowych w
lesie „Zobacz- dotknij- poznaj, to co w
lesie”.

BIERZEMY UDZIAŁ W
KONKURSIE…
W 2013 r. Gmina Międzylesie przystąpiła
do
XVIII
edycji
ogólnopolskiego
konkursu „Modernizacja Roku 2013”,
zgłaszając
zakończoną
w 2013
r.
inwestycję pn. „Remont i modernizacja
basenu - kąpieliska w Międzylesiu”.

nowoczesnych
efektywnych
i
bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość
wykonawstwa robót budowlanych i
konserwatorskich, stosowanie nowych
wysokiej jakości materiałów, wysokie
efekty ekologiczne.
Organizacją
XVIII edycji konkursu „Modernizacja
Roku 2013" zajęli się Stowarzyszenie
Ochrony
Narodowego
Dziedzictwa
Materialnego, Targi Pomorskie Sp. z o.o.
przy współudziale Związku Powiatów
Polskich.

PRACE W NASZEJ GMINIE…

Zakończyły się inwestycje, które gmina
Międzylesie prowadziła na drogach w
Międzylesiu. Dzięki pozyskanym środkom
finansowym z budżetu państwa na
likwidację skutków nawałnic, które
przeszły przez teren gminy w latach
ubiegłych, udało się dokończyć remont
łącznika pomiędzy ul. Słowackiego i
Mickiewicza,
oraz
położyć
nową
nawierzchnię asfaltową na ul. Tysiąclecia
PP. Łączna wartość wykonanych prac to
ponad 870 tys. zł.

Celem konkursu jest wyłonienie i
nagrodzenie
realizacji
przedsięwzięć
budowlanych ukończonych w roku 2013,
wyróżniających
się
szczególnymi
walorami. Natomiast ideą konkursu,
niezmiennie od lat, jest propagowanie i
wspieranie działań dla ratowania obiektów
i budowli dziedzictwa narodowego oraz
promocja modernizacji, przebudowy i
rozbudowy obiektów i urządzeń dla
uzyskiwania efektów użytkowych i
estetycznych bez realizacji nowych
inwestycji.

Konkurs promuje przede wszystkim
funkcjonalność
modernizowanych
i
przebudowywanych budynków i budowli,
nowoczesność technologii i rozwiązań
projektowych, stosowanie nowych technik,

W ramach prowadzonych prac gmina
wykonała również remont dachu części
skrzydła zachodniego budynku Zespołu
Szkół
w Międzylesiu. Zakres robót
obejmował
remont
kominów
oraz
wymianę pokrycia papowego dachu
szkoły. Całkowita wartość zadania
wyniosła blisko 50 tys. zł. i w 100%
została sfinansowana z budżetu Gminy
Międzylesie.
Wyremontowany został także most na
drodze gminnej w Boboszowie (dz. nr 367
i 370), stanowiący dojazd do zabudowań
mieszkalno – gospodarczych. Łączny koszt
zadania wyniósł 20 tys. zł., a zakresem
prac została objęta krawędź mostu (jego
konserwacja), oraz prawy przyczółek

(wykonanie
ławy
fundamentowej,
zbrojenie korpusu przyczółka).
Na
terenie
Gminy
swoje
prace
przeprowadza również Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wykonany został m.in. mur oporowy na
potoku Różana w Różance (w obrębie
skrzyżowania drogi powiatowej na
Niemojów i drogi wojewódzkiej nr 389 w
kierunku Międzylesia) oraz wykonana
częściowa regulacja rzeki Nysa Kłodzka w
miejscowości
Nagodzice.
Zakres
wykonanych prac to m.in. karczowanie
drzew, prace ziemne, umocnienie brzegów
rzeki oraz zagospodarowanie terenu
poprzez obsianie skarp mieszanką traw.
Trwają jeszcze prace dodatkowe na Nysie
Kłodzkiej w Długopolu Górnym. Zakres
przedmiotowych robót wyniknął między
innymi z różnic obmiarowych powstałych
w wyniku niedoboru mas ziemnych
wymytych
przez
erozję
wód
wezbraniowych
w
okresie
między
wykonaniem dokumentacji projektowej, a
przystąpieniem do realizacji, nakazami
instytucji zewnętrznych w zakresie odłowu
ryb przed wykonaniem robót i zarybienie
odcinka po wykonaniu prac oraz
koniecznością dodatkowej wycinki drzew i
krzaków znajdujących się w obrębie pasa
robót.

UJĘCIE RÓŻANKA
Informujemy, że
zakończona
została
inwestycja polegająca na przebudowie
istniejącego
ujęcia
wody,
sieci
wodociągowej oraz hydroforni wraz ze
zbiornikiem wyrównawczym
w
miejscowości Różanka.
Dzięki temu
Gmina pozyskała profesjonalne ujęcie,
zapewniające dostęp do odpowiedniej
jakości wody pitnej dla znacznej części
mieszkańców
wsi
z
możliwością
rozbudowy i podłączenia w przyszłości
pozostałych
gospodarstw
domowych.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa
dzięki wsparciu finansowemu Agencji
Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Łączy koszt inwestycji to 498 118,22 zł., w
tym kwota bezzwrotnej pomocy wyniosła
448 306,39 zł.

GMINA JAK ZAWSZE FAIR
PLAY !!!
W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyła się w
Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki
uroczysta gala wręczenia nagród i
certyfikatów w konkursie „Gmina Fair
Play”.
Organizatorem
programu
i
corocznego konkursu „Gmina Fair Play –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” jest
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, która
posiada wieloletnie doświadczenie w
promocji i wspieraniu przedsiębiorczości
po stronie biznesu, jak też po stronie
samorządów
lokalnych.
Konkurs
organizowany jest przy Krajowej Izbie
Gospodarczej.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ
SOŁECKĄ W DOMASZKOWIE
NABIERA TEMPA I PRZYNOSI
OWOCE…
…w dniu 23 listopada 2013 r.
odbyła
się
zabawa
andrzejkowa
zorganizowana przez Radę Sołecką wraz z
Zespołem Szkolno - Przedszkolnym.
Podczas zabawy panowała miła i wesoła
atmosfera. Były wróżki, które spełniały
wszystkie marzenia.Dochód z zabawy w
wysokości 1.492 zł. został przeznaczony
na zakup krzeseł do przedszkola.

Gminy uczestniczące
w konkursie
nagradzane były w kilku kategoriach:
1/ nagroda główna – Statuetka Gmina Fair
Play 2013,
2/ wyróżnienie Gmina Fair Play 2013,
3/ „SAMORZĄDOWY MENEDŻER
ROKU 2013”
4/ diamentowa statuetka Gmina Fair Play
2013 – nagroda edycyjna,
5/ złota statuetka Gmina Fair Play 2013 –
nagroda edycyjna
6/ tytuł Złota Lokalizacja Biznesu - Gmina
Fair Play 2013
7/ certyfikat Gmina Fair Play 2013.
Nagrody wręczane były na scenie
głównej Sali Kongresowej w obecności
zaproszonych gości oraz laureatów
programu „Gmina Fair Play” oraz
„Przedsiębiorstwo
Fair
Play”.
Certyfikat
„Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
2013 r. ” przyznany został również dla
naszej gminy. Nagrodę odbierała Sekretarz
Miasta i Gminy Międzylesie – Aleksandra
Kruk.

NASI NA DOROCZNYM
KONGRESIE ODNOWY WSI
2013

Delegaci z gminy Międzylesie, w dniach 7
- 8 grudnia br. po raz kolejny uczestniczyli
w Dorocznym Kongresie Odnowy Wsi
2013, organizowanym przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego tym razem w pałacu w
Wojanowie.
Gminę
reprezentował
burmistrz Tomasz Korczak, a także
przedstawiciele wsi : Goworów V.Przybylska, M.Płaziak, B.Lech, G.
Jesionowska, Różanki - A.Przybytkowska,

Roztoki – D. Zarabska, Długopole Górne –
P. Marchewka, oraz koordynator gminny
W. Szyrszeń. Kongres poświęcony był
podsumowaniu realizacji programu w 2013
r., planom na rok kolejny oraz prezentacji
najlepszych przykładów zrealizowanych
przez grupy odnowy wsi.

miejsce umożliwiające odbiór odpadów.
Wychodząc
naprzeciw
Państwa
oczekiwaniom
informujemy, że
w
miesiącu grudniu zostaną postawione nowe
pojemniki na używaną odzież oraz obuwie
w następujących miejscach:

1. Różanka, Regle (obok gniazda selekcji)
2. Goworów (obok gniazda selekcji)
3. Międzylesie,
gniazda selekcji)

W pierwszym dniu kongresu „mocno
uczestniczyła” nasza gmina. I tak:
burmistrz wystąpił z wykładem nt. „Źródła
finansowania i rola gminy w procesie
odnowy
wsi”,
natomiast
grupa
niezłomnych i pełnych energii pań z
Goworowa, bardzo ciekawie przedstawiła
prezentację multimedialną, poświęconą
zdobytemu przez wieś Goworów I miejsca
w kat. Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska
2013, zakończoną występem artystycznym
własnego autorstwa, który okazał się
istotnym novum na kongresie.
Natomiast stół, przy którym stawali
znamienici goście, udekorowany był
„Różańskim bukietem” z dyni i arbuza,
wykonawcą którego była znana na naszym
i nie tylko terenie, reprezentantka wsi
Różanka –Aleksandra Przybytkowska.
Wróciliśmy pełni wrażeń i nowych
doświadczeń, zdając sobie sprawę, że
przed nami nowe wyzwania…

ZUK INFORMUJE…
Zakład Usług Komunalnych informuje, że w
miesiącu styczniu zostaną dostarczone
mieszkańcom kalendarze z harmonogramem
wywozu
nieczystości
na
rok
2014.
Chcielibyśmy również podziękować tym z
Państwa, którzy zaakceptowali naszą prośbę o
przestawienie pojemników na okres zimowy w

ul.

Pionierów

(obok

Korzystając z okazji Zakład Usług
Komunalnych w Międzylesiu pragnie
złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy
najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt
Bożego Narodzenia, oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym Nowym
Roku.

INFORMACJE RÓŻNE

W dniach 26-29.11.2013 w Bautzen
(Budziszyn) w Niemczech odbyła się
konferencja w sprawie finansowania
obszarów wiejskich na pograniczu polsko
– niemieckim w latach 2014 -2020. Z
powiatu kłodzkiego w konferencji udział
wzięli wójt Gminy Kłodzko Stanisław
Lągawa i burmistrz Międzylesia Tomasz
Korczak. W trakcie wizyty w gminach
wiejskich Niemcy przedstawili problemy z
jakimi borykają się władze samorządowe
na Łużycach :

1. brak uczniów w szkołach, co jest
powodem zamykania szkół
2. brak lekarzy i podstawowej
medycznej

opieki

3. Starzejące się społeczeństwo. Średnia
wieku na terenach wiejskich sięga 49 lat
(w naszej gminie średnia wieku 39,4,
średnia wieku w Polsce 38,5 lat)
4. Brak miejsc pracy.

Jednocześnie przedstawiono uczestnikom
konferencji szeroki wachlarz zachęt
finansowych jakie oferuje państwo
mieszkańcom w zakresie remontów i
budowy mieszkań.

************************
3 grudnia odbyło się walne zgromadzenie
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, na
którym omówiono realizację budżetu roku
2013 i przyjęto budżet na rok 2014.
Ważnym zadaniem stowarzyszenia jest
wypracowanie w powiecie kłodzkim,
ząbkowickim
i
dzierżoniowskim
jednolitego zakresu działań gmin tego
obszaru, ponieważ wytyczne Unii na lata
2014 - 2020 nakazują przedstawianie
wyłącznie dużych projektów.
W tym samym czasie odbyło się
również walne zgromadzenie członków
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion
Glacensis na którym przyjęto budżet na
rok 2014 i omówiono założenia do
finansowania zadań na pograniczu polsko
- czeskim w latach 2014-2020.

wrocławskiej zależy czy zostaną ustawione
odpowiednie znaki .

************************
2 grudnia w okolicach Roztok zaginął 86.
letni mężczyzna. Na prośbę rodziny
informacje o zaginięciu podano drogą
Gminnego Powiadomienia SMS. Już po
pół
godzinie
mężczyzna
został
odnaleziony, za co serdecznie dziękuje
wszystkim ludziom dobrej woli. Pomoc w
poszukiwaniach doceniła policja, której
przedstawiciel podkreślił obiektywne
trudności w skutecznych – całe szczęście
poszukiwaniach wynikające z wyjątkowo
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych (ujemna temperatura) i
zbliżającego się zmierzchu.
**********************************
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
MIESZKAŃCOM GMINY MIĘDZYLESIE
ZA OZDOBY JAKIMI UDEKOROWALI
SWOJE DOMOSTWA NA ŚWIĘTA

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

ZAPRASZAMY !!!

29.12.2013 godz. 13.00 (niedziela) po
mszy) na Koncert Noworoczny Orkiestry
OSP na Rynku w Międzylesiu.
***

*************************
28 listopada otworzono dyskont
Biedronka
przy
ul.
Warszawskiej.
Burmistrz Międzylesia zwrócił się do
zarządu dróg krajowych i autostrad o
zmianę organizacji ruchu w tak sposób,
aby niezbyt dogodny wyjazd był
oznakowany jako miejsce niebezpieczne.
Na obecną chwilę są postawione
znaki ostrzegawcze. Od decyzji dyrekcji

NOWY ROK 2014
POKAZ FAJERWERKÓW
1 STYCZNIA 2014R
O GODZINIE 0.15
***
05.01.2014 godz 12.00 (niedziela) koncert

kolęd chóru z Czech w kościele p.w.
Bożego Ciała w Międzylesiu

***
12.01.2014 Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy zagra w MGOK w Międzylesiu
(od godz 17.00) i w Domu Kultury w
Domaszkowie
(od
godz.15.00).
W
programie występy uczniów ze szkół w
Domaszkowie i Międzylesiu, aukcje,
licytacje i inne atrakcje. Więcej
informacji będzie na plakatach. W tym
dniu odbędzie się także na rynku w
Międzylesiu o godz. 15.00 bieg „Policz się
z cukrzycą” połączony z biegiem „Moja
12- stka”
**********************************
ODWIERTY DO ZŁOŻA WĘGLA W
LUDWIKOWICACH KŁODZKICH

W dniu 14.12.2013r. w Rokytnicy w
Orlickich Horach zostało otwarte bardzo
ciekawe muzeum przyrody i tradycji Gór
Orlickich w otwarciu wzięli udział liczni
starostowie
oraz
przedstawiciel
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej oraz
Burmistrz Międzylesia
**********************************

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
W „Domku Tkaczy” przy ul. Sobieskiego
2 (tam, gdzie 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 połowie listopada bieżącego roku w
Ludwikowicach
Kłodzkich
ruszyły
odwierty, mające na celu szczegółowe
oszacowanie złóż węgla antracytowego.
Dzięki
staraniom
władz
Powiatu
Kłodzkiego udało się namówić do
współpracy pochodzący z dalekiej
Australii holding węglowy. Ludwikowice
posiadają złoża szacowane na 80 – 100
mln ton antracytu, który wykorzystywany
jest między innymi do produkcji stali, czy
też wyrobu koksu.Po otwarciu kopalni
Ludwikowice staną się miejscem pracy dla
dużej rzeszy byłych górników z Nowej
Rudy i Wałbrzycha, jak również dla wielu
kooperantów
współpracujących
z
kopalnią.Urobek będzie sprzedawany do
koksowni
w
Wałbrzychu
oraz
eksportowany do Czech.
***

W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca w „Domku Tkaczy” przy ul.
Sobieskiego 2 (tam, gdzie 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)

06.01.2014 * 20.01.2014
POMOC BEZPŁATNA !

