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Skąd pomysł na FLMŚ i jaki był skład grupy inicjatywnej ? 

 

Pomysł na założenie funduszy lokalnych*
)
 w Polsce „kupiliśmy” od Amerykanów, 

którzy takich community foundations mają kilka tysięcy. Przed nami tę formę działalności 

społecznej - zresztą z dobrym skutkiem   podjęli : Anglicy, Włosi, Słowacy i Czesi, co nas 

niezwykle ośmieliło.   

A zaczęło się wszystko od współpracy z amerykańską organizacją The Academy for 

Educational Development, którzy wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 

zorganizowali szkolenia, a potem wizyty studyjne w bardzo dobrze prosperujących 

funduszach w Anglii i USA.  

Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że rozpoczynaliśmy działalność wbrew zdrowemu 

rozsądkowi, na fali marzeń i kompletnej niewiedzy. Byliśmy pewni, że nowe czasy sprzyjają 

budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a wzorce amerykańskie wszyscy kupią jak ciepłe 

bułki. Marzyliśmy, by zmieniać świat, by uświadamiać ludziom, że życie lokalne będzie tak 

wyglądało jak go sobie sami zorganizujemy, a fakt, że Amerykanie działają w kompletnie 

innych realiach zupełnie nie liczył się.  I Bogu dzięki! Bo gdybym miała tę wiedzę wtedy co 

dzisiaj, to zapewne nie podjęłabym takich wyzwań. 

Pierwsze siły zmobilizowaliśmy w 1997 r. organizując konferencję pt. „Filantropia z 

lewa i z prawa”, w której udział wzięli: Henryka Bochniarz, Barbara Labuda,  Karol 

Modzelewski, Jan Lityński, Janusz Korwin Mikke, Włodzimierz Cimoszewicz – zatem creme 

de la creme życia politycznego Polski. Do tego wszystkiego podczas spotkania znana 

biznesmenka Danuta Piontek położyła na stole czek na 10 tysięcy dolarów, więc początek 

oszołomił nas zupełnie. A potem Amerykanie zarzucili haczyk mówiąc – do każdej zebranej 

złotówki dołożymy wam drugą złotówkę. Szybko przekonaliśmy ludzi do założenia i 

zarejestrowania w KRS Funduszu, no i oczywiście ogarnął nas szał zbierania pieniędzy. 

Zgromadziliśmy  w pierwszym roku 104 tysiące złotych i dostaliśmy obiecane drugie tyle.  



Tydzień temu podliczyłam, że wydaliśmy już na działalność społeczną 5-cio 

milionową złotówkę, a członkowie założyciele, praktycznie wszyscy są dalej z nami, albo 

jako członkowie, albo jako sympatycy. Wzruszyłam się! 

 

Jakie obszary działania objął  FLMŚ ? 

 

Misją funduszu jest poprawa jakości życia społeczności na terenie 4 gmin masywu 

Śnieżnika. Robimy to  poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych w dziedzinie: 

edukacji, ekologii, kultury, sportu, współpracy transgranicznej.  

Prowadzimy programy grantowe, stypendialne, edukacyjne i inne, które przede 

wszystkim służą społeczności lokalnej, ale uczestniczymy też w programach ogólnopolskich i 

międzynarodowych, promując naszą działalność, ale też ucząc się od innych.  

Naszymi beneficjentami są wszelkie grupy inicjatywne skupione przy: szkołach, 

przedszkolach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych, organizacjach 

pozarządowych, radach sołeckich,  etc. 

Komu zawdzięczamy pierwsze pieniądze na zalążek „kapitału żelaznego” 

stowarzyszenia ? 

Pierwsze pieniądze dostaliśmy od Danuty Piontek, potem była zbiórka lokalna w 4 

gminach od firm i osób indywidualnych, potem zastrzyk gotówki od Fundacji im. Leopolda 

Kronenberga, wreszcie pieniądze amerykańskie poprzez ARFP. 

Chcę jednak wyjaśnić, że kapitał żelazny – bo to właśnie jest nasz wyróżnik – daje 

pewne poczucie bezpieczeństwa, pozwala na tworzenie długofalowych wizji rozwoju i na 

planowanie projektów w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Większość organizacji żyje od 

projektu do projektu, a to ma „krótkie nogi”, bo jak nie będzie dotacji to nie będzie 

działalności. 

Jak wygląda współpraca z lokalnymi biznesem ? Można liczyć na jego szczodrość ? 

Różnie. Jak wiadomo lokalny biznes nie opływa w nadmierne dostatki, więc często nie 

bardzo mają się czym dzielić. Jednak ostatnio, kiedy drukowaliśmy „Paszporty Masywu 

Śnieżnika” w zamian za reklamę poprosiliśmy o ufundowanie nagród i trzeba przyznać udało 

się. Chcę jednak wierzyć, że zadziałała nie reklama, ale argument, że „Paszporty” są głównie 

przeznaczone dla młodych ludzi, by nie siedzieli przed telewizorem i komputerem, a raczej 

ruszyli w trasę, zwiedzali i zbierali pieczątki. Kto i co podarował można znaleźć na naszej 

stronie internetowej. Z nagrodami czekamy do 20 grudnia trzeba jednak uzbierać co najmniej 

21 pieczątek . 

Wracając do tematu. Marzę o tym, by ludzie biznesu i nie tylko oni zrozumieli, że 

małe wsparcie, to też wsparcie. Każda kwota wpłacona na fundusz  buduje np. program 



stypendialny. Sto 2-złotówek to miesięczne stypendium dla studenta, albo 2 stypendia dla 

licealistów lub  3 dla gimnazjalistów. Takich stypendiów przyznaliśmy już ponad 1100. Jeśli 

chcemy pomóc konkretnym młodym ludziom, a nie jest to członek naszej rodziny, to można 

ufundować stypendium „z wolą darczyńcy” i odpisać sobie darowiznę od podstawy 

opodatkowania. To reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Znana jesteś z umiejętności zdobywania środków na szczytne cele. Jakiej wysokości 

środki wydatkowane zostały na wszystkie działania FLMŚ od 1997 roku ? 

Od początku istnienia Funduszu wydaliśmy na cele społeczne 5 milionów złotych, z 

czego ponad pół miliona mamy w kapitale żelaznym, z którego odsetek finansujemy 

częściowo programy grantowe, stypendialne i utrzymujemy świetlicę środowiskową w 

Bystrzycy Kłodzkiej (nieskromnie dodam, najpiękniejszą w Polsce). 

Aktualnie realizujemy 13 projektów. Tegoroczny budżet  wyniesie ok. 480 tysięcy 

złotych, niby nie dużo, ale myślę, że takim budżetem niewiele organizacji pozarządowych w 

powiecie kłodzkim może się pochwalić. Przy okazji podkreślam, że nasze koszty 

administracyjne to margines. Członkowie zarządu pracują społecznie. 

Kogo możemy zaliczyć do „głównych” beneficjentów FLMŚ ? 

Praktycznie każdego. Każdego kto albo ma pomysł na zmiany w otoczeniu, w swojej 

wsi czy miasteczku, szkole, czy klubie, albo jest dość dobrym uczniem, sportowcem, artystą, 

by otrzymać stypendium, albo potrzebuje pomocy w założeniu organizacji lub w pisaniu 

wniosków, bo prowadzimy punkt konsultacyjny dla NGOsów.  

Trzeba też pamiętać, że pewnego rodzaju beneficjentem może być darczyńca. Przecież 

każdy z nas nosi buławę filantropa, a ludzie są tak zaganiani, że nie mają czasu na zakładanie 

własnych organizacji, więc tzw. zapędy filantropijne może zrealizować przez nas.  

My z zebranych środków tworzymy programy i raportujemy jak wydajemy pieniądze i 

na kogo. Teraz dla darczyńców mamy specjalna ofertę tworzenia funduszy wieczystych czyli 

budowania pomników za życia. Np. stworzyliśmy fundusz wieczysty Marianny Orańskiej, ale 

przecież może powstać fundusz przysłowiowych Kowalskich, gdzie to oni – Kowalscy 

zadecydują jak wydatkowane będą pieniądze.  

Czy międzyleska gmina potrafi skutecznie aplikować o środki finansowe ? 

Myślę, że międzyleska  społeczność jest absolutnie rozpieszczona przez Waszego 

Burmistrza. Tu, to znaczy do Gminy bardzo łatwo aplikować o środki, więc tak jak kiedyś do 

Funduszu wpływało wniosków  stypendialnych i grantowych z Międzylesia  wiele, tak teraz 

jak na lekarstwo. 

 Do nas jest trochę trudniej i większa konkurencja. W wypadku starania się o dotacje 

na lokalne inicjatywy to mnie nie dziwi, ale bardzo dziwi mnie fakt, że tak mało wniosków 

wpływa o stypendia. Czyżby dobrobyt zawitał do Gminy Międzylesie ? 

 



FLMŚ to wiele inicjatyw. Stypendia, granty, stałe programy, ale także gabinety 

rehabilitacyjne i - może przede wszystkim – próba zmiany świadomości społecznej. 

Udało się już dzięki tym działaniom zmienić rzeczywistość na trochę lepszą ? 

Dzisiaj społeczeństwo obywatelskie to oczywistość, jednak myślę, że 16 lat temu 

ludzie zaczęli uruchamiać inicjatywy lokalne, ćwiczyli pisanie wniosków grantowych „na 

naszej organizacji”, nawet jeśli pieniądze jakie dostawali nie przekraczały 6 tysięcy złotych.  

Ilość szkoleń, warsztatów dla różnych grup społecznych prowadzone przez 

specjalistów też pozostawiły jakiś ślad. Zawsze byliśmy organizacją „odsiebną”, a nie 

„ksobną”.  

Członkowie naszej organizacji poza obowiązkami i przyjemnością pracy dla innych 

niewiele korzystają, bo naszą misją jest praca i służenie innym. Nie mnie sądzić czy jesteśmy 

lepsi. Na pewno jesteśmy bardziej świadomi.   

Proszę przybliżyć czytelnikom budowanie funduszu wieczystego i jego podstawowe 

założenia… 

Fundusze wieczyste
**)

 to nasz nowy konik. Zawsze staramy się być o kilka kroków do 

przodu od innych organizacji i staramy się wprowadzać innowacje w naszych działaniach. 

Choć prawdę mówiąc historia funduszy wieczystych w Polsce sięga XII wieku, kiedy książe 

Władysław Herman powołał do życia Fundację Szpitalną. Potem były fundacje: 

Lubomirskich, Zamojskich, Czartoryskich, ale i Sienkiewicza i Jerzmanowskich.  

Czasy się zmieniły i chcemy pokazać, że każdy, nawet niezamożny człowiek może 

taki fundusz budować. Oczywiście wymaga to cierpliwości, konsekwencji i czasu. 

Szczęśliwie prawo odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych daje nam wszystkim 

szansę bezbolesnego zbierania środków na dowolnie wybrany cel społeczny.  

Idąc tym tropem, proszę sobie wyobrazić, że każdy mieszkaniec gminy Międzylesie 

który płaci podatki (mniej więcej 3000 osób), przekazuje 1% swojego podatku (np. 10 

złotych) na Fundusz Wieczysty pod nazwą np.  Międzylesianie. Zebrało by się 30 tysięcy 

złotych. 20 procent z tej kwoty budowało by kapitał żelazny (złożony w banku i 

oprocentowany) - bo przecież chodzi o długofalowe działania, a 80% można by wydawać na 

cele określone w regulaminie tego funduszu, a zarządzanym przez kapitułę (5-7 osób) 

wybraną przed darczyńców.  

Wątpiącym w skuteczność tego polecam w ostatniej „Polityce” artykuł o funduszach 

wieczystych i co ludzi inspiruje do zakładania takowych. Udało nam się stworzyć już 4 takie 

fundusze, w tym Fundusz Wieczysty Marianny Orańskiej.  

Jak pamiętasz, w dwusetną rocznicę obchodów jej urodzin, czyli w  2010 roku 

Marianna była tzw. hitem i wiele działo się wokół jej osoby. Jednak rocznica minęła i trochę 

poszła w zapomnienie, więc postanowiliśmy postawić jej pomnik w formie funduszu 

wieczystego, bo przecież była to kobieta niezwykła. Dzisiaj mamy zebraną kwotę ponad 8000 



złotych i pracujemy dalej, po to, by w 2014 roku uruchomić np. program stypendialny jej 

imienia. Jednak decyzja należy do kapituły tego funduszu. 

W jaki sposób można składać wnioski do FLMŚ i jakie zasady muszą być spełnione, by 

aplikacja została pozytywnie rozpatrzona ? 

Jesteśmy coraz bardziej sprawni i profesjonalni. Widzą to i doceniają to inni. 

Otrzymaliśmy ogólnopolską  nagrodę za „Najlepsze stypendia lokalne” w towarzystwie 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, który otrzymał nagrodę za „Najlepsze stypendia Studenckie”, 

oraz Banku BGŻ za stypendia „Szkołę BGŻ”. Znaleźliśmy się także na ogólnopolskiej liście 

„Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej”. Nie dzieje się to bez powodu.  

Wszystkie programy i projekty mają swoje procedury i regulaminy, czyli jasno 

określone reguły, które publikowane są na naszej stronie internetowej. Idziemy z duchem 

czasu i nowe technologie nie są nam obce. Od tego roku wnioski składa się w generatorach 

wniosków, co oszczędza czas zarówno aplikującym jak i komisji stypendialnej i grantowej. 

Tu także nie ma mowy o tzw. krewnych i znajomych królika.  

W przypadku wniosków liczy się kreatywność, innowacyjność i duże 

prawdopodobieństwo realizacji zadań, a w wypadku stypendiów ilość punktów za naukę, 

dochody i inne osiągnięcia. Przyjęliśmy jednak zasadę, że do momentu składania wniosków  

czy to grantowych czy stypendialnych konsultujemy, tłumaczymy, pomagamy, a potem to już 

decyzja komisji.  

A co w najbliższym czasie? 

Federacja Funduszy Lokalnych i nasz Fundusz  jako jej członek postanowiliśmy 6 

grudnia czyli w DNIU DOBROCZYNNOŚCI przeprowadzić ogólnopolską kampanię i zbierać 

pieniądze na programy stypendialne. Łącznie będzie 1000 kwestujących w całej Polsce. My 

chcemy do tego zaangażować naszych stypendystów i uczestników  projektu „Sudecki 

Inkubator Aktywności Społecznej” . Pieniądze były by zbierane w 4 gminach, wszakże pod 

jednym warunkiem, że dostaniemy pozwolenia od gmin na taką zbiórkę.  

Z początkiem roku 2014 ruszamy z kampanią na rzecz 1%, z nadzieją, że i nam i 

innym lokalnym organizacjom  z terenu masywu Śnieżnika uda się przekonać ludzi, że warto 

zostawić ten 1% w lokalnym środowisku. Tak na marginesie - w zeszłym roku łącznie w 

Polsce zebrano 480 milionów złotych, z czego tylko 15 organizacji z Warszawy i Krakowa 

dostało 50% całej tej kwoty. To powinno dać ludziom do myślenia !  

Może – na koniec – kilka zdań od siebie… 

Jestem prezesem Funduszu od początku jego powstania, więc trudno się dziwić, że 

traktuję go jak własne dziecko czyli z czułością, zaufaniem, zaangażowaniem emocjonalnym. 

Jednak to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie ludzie, a nawet rzesza ludzi pracujących 

bezinteresownie i entuzjazmem swoim zarażających innych. Za to wszystkim bardzo, 

bardzo serdecznie dziękuję.  



Ponieważ wywiad ukaże się w międzyleskim biuletynie, więc tu szczególne 

podziękowania  dla Teresy Sobierskiej wieloletniej sekretarz zarządu i Bogdany 

Błażejewskiej, która zakładała z nami Fundusz i była przez wiele lat członkiem zarządu. 

 

Na koniec kilka informacji : 

 

Dorota Komornicka – od 33 lat mieszka w Wójtowicach. Współzałożycielka i prezes FLMŚ 

od momentu jego powstania. Realizatorka ponad 100 projektów o charakterze społecznym. 

Członkini: światowego Stowarzyszenia ASHOKA – Innowatorzy dla Dobra Społecznego,  

Transatlantic Network of Community Foundation oraz European Mountain Forum. 

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika jest członkiem ogólnopolskich organizacji: Forum 

Darczyńców, Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce 

 

*)Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, która zabiega o środki finansowe 

od różnych darczyńców (indywidualnych i instytucjonalnych), inwestuje je i buduje wieczysty 

kapitał, tzw. kapitał żelazny, a odsetki od zainwestowanego kapitału przeznacza na 

finansowanie konkretnych inicjatyw społecznych, zaspokajających określone potrzeby 

społeczności lokalnych. 

 

**)Fundusz wieczysty = kapitał + idea + pewność. To jedna ze współczesnych form 

filantropii. Jest najsprawniejsza i najbardziej dostosowującą się do potrzeb darczyńcy formą 

działalności dobroczynnej, dostarcza pewność, że przekazane środki zostały wykorzystane tak, 

jak darczyńca sobie tego życzy. 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Filantropia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_spo%C5%82eczna


APEL W ZESPOLE SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU 

Z OKAZJI ROCZNICY 

ODZYSKANIA PRZEZ  POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

„Ta, co nie zginęła” – montaż 

słowno-muzyczny pod tym tytułem 

obejrzała społeczność uczniowska Zespołu 

Szkół w Międzylesiu z okazji 95. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

Uczniowie w galowych strojach i 

wykonanych przez siebie biało-czerwonych 

kotylionach, z powagą i zadumą śledzili 

przebieg uroczystości. Autorski scenariusz 

opracowany przez panie: Irenę Trytek i 

Katarzynę Bardzińską-Neter – organizatorki 

akademii – został wzbogacony o informacje 

historyczne odzwierciedlające losy Polski i 

Polaków od momentu utraty niepodległości do 

jej odzyskania. 

W nastrój powagi wprowadziły nas 

pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów 

przygotowanych przez panią Monikę Kulbakę. 

Wysłuchaliśmy pieśni wojskowych: 

„Wojenko, wojenko”, „Legiony”, „Pierwsza 

Brygada” oraz pieśni patriotycznych „Mazurka 

Dąbrowskiego” i „Rotę”. 

Celem uroczystości było wzbogacenie 

wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla 

historii minionych pokoleń, uświadomienie 

młodym Polakom roli pozytywnych wartości 

w życiu narodu i pokazanie, że Święta 

Narodowe i praca codzienna jest sprawą 

wszystkich, a obowiązkiem rodziny i szkoły 

jest pielęgnowanie tradycji narodowych. 

Uczniowie mieli również okazję 

zwiedzenia Szkolnej Izby Tradycji, którą sami 

tworzą. 

MIĘDZYGALAKTYCZNA 

PODRÓŻ DO PRACOWNI 

PRZYRODNICZEJ. 

 

Dnia 07.11.2013 r. Zespół Szkół w 

Międzylesiu odwiedzili uczniowie klas 1-3 

szkoły podstawowej Stowarzyszenia 

„Edukator” w Polanicy - Zdroju. Dzieci 

wraz z nauczycielkami przyjechały 

obejrzeć zasoby naszej szkoły, w tym 

głównie pracownię przyrodniczą.  

 

Spotkanie było podzielone na dwie 

części. W obu częściach czynnie brały 

udział i pomagały w przygotowaniu 

uczennice należące do koła ekologicznego 

oraz koła polonistycznego „W sieci”. 



Międzyleska młodzież przygotowała na 

wstępie wierszyk o Polanicy tak, aby 

przywitać miłych gości. Pierwsza część 

spotkania dotyczyła skutków palenia 

papierosów. Uczniowie mogli zobaczyć i 

doświadczyć, w jaki sposób palenie 

wpływa na płuca człowieka. Następnie 

obserwowali pod mikroskopem różne 

preparaty, w tym nawet swoje włosy. Poza 

tym dzieci mogły skorzystać z różnego 

rodzaju zestawów doświadczalnych. 

Poznały również stałego mieszkańca 

pracowni przyrodniczej - chomika o 

imieniu Tosia. W drugiej części spotkania 

uczniowie zostali zabrani w 

międzygalaktyczną podróż do świata 

Gwiezdnych Wojen. Na początek 

zapoznali się z kulturą i bohaterami 

Gwiezdnych Wojen, by potem przywitać 

niezwykłego gościa prosto z galaktyki. Był 

nim lord Vader, który zaznajamiał dzieci 

ze światem Gwiezdnych Wojen. 

Uczniowie mogli zmierzyć się ze sobą w 

galaktycznym pojedynku, a sam lord 

Vader pasował ich na gwiezdnych 

wojowników. Spotkanie zakończyło się 

obietnicą dalszej współpracy między 

szkołami. Organizatorami spotkania byli: 

Karolina Lewandowska-Czech, Barbara 

Lewandowska, Justyna Wyderska, Łukasz 

Tur oraz nauczycielka z Polanicy- Zdroju 

Magdalena Ostrowska 

WYSTAWA 

W dniu 12 listopada 2013r. 

nauczycielki K.Bardzińska-Neter, J.Gądek, 

I.Juraszek i B. Tokarska zorganizowały w 

świetlicy Zespołu Szkół wystawę 

patriotyczną „Orły Polskie” oraz „Militaria 

Straży Granicznej”. 

Wystawa przedstawiająca zmiany 

wizerunku Orła Polskiego na przestrzeni 

dziejów oraz mundury, symbole i odznaki 

Straży Granicznej zbiegła się z 

uroczystymi obchodami 95 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Panowie Bogdan Kozłowski i 

Damian Czaprowski – kolekcjonerzy – 

zapoznali prawie 400 uczniów naszej 

szkoły ze swoimi bogatymi zbiorami, oraz 

udzielili bardzo ważnej  i pięknej lekcji 

historii i patriotyzmu młodemu pokoleniu. 

 

         KONKURS 

„Magiczne wiersze Juliana Tuwima” 

30 października 2013 r. w 

bibliotece szkolnej odbył się, w ramach 

obchodów Roku Tuwima,  konkurs 

„Magiczne wiersze Juliana Tuwima”. Brali 

w nim udział uczniowie kl. III - IV szkoły 

podstawowej. Rozwiązywali 6 zadań 

zamkniętych oraz odpowiadali ustnie na 3 

wylosowane pytania dotyczące życiorysu 

poety oraz treści 40 wierszy dla dzieci.  

 



Poziom wiedzy wszystkich 

uczestników był bardzo wysoki. Konkurs 

wygrała uczennica kl. III b Roksana 

Michalak, drugie miejsce zajęli Vanessa 

Kantor z kl. IV b i Przemysław Kulbaka z 

kl. III a, a trzecie Natalia Chróściel z kl. III 

c. Jako zespół  I miejsce zajęła kl. III b, 

drugie kl. III a, trzecie kl. III c, czwarte kl. 

IV b, piąte kl. IV a.   

POTRZEBY  MŁODZIEŻY  W  

POWIECIE  KŁODZKIM 

W dniu 31 października 2013r w 

starostwie kłodzkim odbył się Młodzieżowy 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego. W 

konferencji pt. „Potrzeby Młodzieży w moim 

powiecie” uczestniczyli z Zespołu Szkół  w 

Międzylesiu uczniowie klasy III gimnazjum : 

Kacper Karasiński i Jakub Muszyński wraz z 

opiekunką Ireną Trytek.  

W konferencji wzięli także udział 

uczniowie innych szkół  powiatu, oraz 

zaproszeni goście: Maciej Awiżeń - Starosta 

Kłodzki  Adam Łącki – wicestarosta, Zbigniew 

Szczygieł, Julian Golak – radni województwa 

dolnośląskiego, Łukasz Osiński – pełnomocnik 

marszałka do spraw młodzieży.  

Głównym celem spotkania były 

potrzeby i problemy młodzieży, oraz 

wyłonienie dwóch reprezentantów powiatu do 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego. Po konferencji, na podstawie 

wypracowanych podczas dyskusji wniosków 

powstanie raport, który stanie się podstawa 

prac Sejmiku. 

Konferencja została przeprowadzona 

metodą Open Space, dając możliwość 

aktywnego udziału każdemu z uczestników, 

poprzez zaproponowanie tematu do dyskusji, 

Było ich kilka: współpraca ze szkołami 

przygranicznymi, bezpieczeństwo na drodze, 

wprowadzenie realnego systemu 

stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów, 

integracja młodzieży, sport jako walka ze złym 

uzależnieniem młodzieży, organizacja wolnego 

czasu młodzieży, ścieżki zdrowia, 

inwestowanie w siebie poprzez naukę języków 

obcych. 

W trakcie konferencji uczestnicy sami 

decydowali, na które z zaproponowanych 

tematów chcą dyskutować. Metoda Open 

Space, pozwala jednocześnie pracować  kilku 

grupom dyskusyjnym. Kacper i Jakub brali 

aktywny udział w dyskusji i dobrze 

reprezentowali naszą szkołę.  

Na koniec spotkania odbyły się 

wybory delegatów do MSWD, w którym 

wzięło udział pięciu kandydatów z różnych 

szkół  i miejscowość. Wybrano w  tajnym 

głosowaniu dwóch kandydatów. Szczęście 

dopisało przedstawicielowi I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego 

w Kłodzku i Kłodzkiej Szkoły 

Przedsiębiorczości  także z Kłodzka. Mają 

trudne zadanie, godnie reprezentować 

młodzież powiatu i rozwiązywać jej problemy.  

PAŹDZIERNIK 2013 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC 

BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

 

 

 Jak co roku, w Zespole Szkół w 

Międzylesiu, obchodzono uroczyście 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 

Zorganizowano kiermasz nowej, taniej 

książki, przygotowano wystawkę 

„Biblioteka wczoraj i dziś”, w ramach 

której uczniowie mogli obejrzeć „Kronikę 



biblioteki szkolnej” z lat 2005-2013, 

zorganizowano konkurs plastyczny w kl. 

III szkoły podstawowej „Biblioteka- dobre 

miejsce dla człowieka” oraz 

międzyszkolny konkurs wiedzowy  „Moja 

Biblioteka” w kl. VI szkoły podstawowej i 

kl. I- III gimnazjum. W tym ostatnim 

pierwsze miejsce zajęła Patrycja Wróbel z 

kl. VI b, miejsce drugie Natalia Chrobak z 

kl. III b, a trzecie Wiktoria Kraj z kl. II b 

gimnazjum. Wyróżnienie zdobyła 

Bernadetta Kantor z kl. VI a. W kl. III 

gimnazjum oraz w kl. IV b szkoły 

podstawowej odbyły się zgaduj- zgadule 

literackie. 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 

ROWEROWEGO 

W sobotę 19 października 2013 r. o 

godz. 10.00 ośmioro rowerzystów, w 

minutowych odstępach czasowych, 

wyruszyło z Goworowa na ostatni etap 

„Korony Międzylesia”2013. Pogoda była, 

jak na zamówienie.  

 

 
 

Jeszcze dzień wcześniej padało, a w 

dniu imprezy zaświeciło słońce, zaś nad 

głowami rowerzyści mieli błękit nieba. 

Tylko wiatr chwilami przeszywał na 

wskroś, ale to zupełnie nie przeszkadzało 

w blisko 6 kilometrowej jeździe pod górę, 

pokonaniu 330 metrów różnicy wzniesień i 

przekroczeniu linii mety, znajdującej się w 

Jodłowie przy Ośrodku „Ostoja”. Kolejni 

zawodnicy, na szczycie wzniesienia, byli 

oklaskiwani przez turystów, oraz 

współuczestników w tym burmistrza 

Międzylesia, który dotarł tu rowerem trasą 

przez Dolnik, Pisary i Jodłów. 

Podczas intensywnej pracy Biura 

Zawodów, podsumowywania wyników i 

przygotowań do uroczystego zakończenia 

tegorocznej edycji „Korony”, z pomocą 

Zbigniewa Kani zapłonęło ognisko, przy 

którym każdy chętnie się ogrzał. Dzięki 

wsparciu finansowemu UMiG w 

Międzylesiu, za które serdecznie 

dziękujemy, mogliśmy zapewnić 

uczestnikom typowo ogniskowy 

poczęstunek. 

Ceremonia podsumowania „Korony 

Międzylesia”, oraz oficjalnego 

zakończenia sezonu rowerowego 

obfitowała w liczne niespodzianki dla 

najbardziej aktywnych uczestników 

„Korony”. To także czas podsumowań, 

wyróżnień i podziękowań.  

 
Na tegoroczną edycję „Korony 

Międzylesia”, w której przynajmniej raz 

wzięło udział 20 osób, złożyło się siedem 

„wyścigów”, a uczestnicy łącznie mieli do 

pokonania ok. 40 km wyłącznie pod górę. 

We wszystkich etapach uczestniczyli: 

Katarzyna Grzybowska – Kania, Tomasz 

Tur i Sławomir Ratuszniak. Pięciokrotnie 

wystartował senior Józef Grabowski. Zaś 

cztery razy, czyli w ponad połowie 

wyścigów uczestniczyli: Andrzej Dudek, 



Grzegorz Smoleń i jego dwunastoletni syn 

Dominik. Trzykrotnie w imprezie wzięli 

udział: Damian Czaprowski oraz Łukasz 

Tur. Honorowym uczestnikiem był 

burmistrz Tomasz Korczak, który na trasy 

„Korony” wyruszał poza konkurencją 

sześć razy – czasami nieco inną drogą. 

Wszyscy w/w uczestnicy naszej 

lokalnej imprezy rowerowej zostali 

uhonorowani złotymi medalami, 

pamiątkowymi Certyfikatami oraz 

upominkami. Nie zabrakło także 

tradycyjnych Certyfikatów uczestnictwa za 

jej ostatni etap, podczas którego, po raz 

czwarty z rzędu, najszybszy był Grzegorz 

Smoleń, który pokonał trasę w czasie 

21’02’’ - o 16 minut szybciej od 

najwolniejszego zawodnika. 

Burmistrz dziękował za 

zorganizowanie i przeprowadzenie 

kolejnych etapów „Korony” Prezesowi 

MLKS Sudety Jerzemu Błażejewskiemu 

oraz jej pomysłodawczyni Katarzynie 

Grzybowskiej – Kania, do której 

powędrowała pamiątkowa koszulka 

rowerowa. My zaś pragniemy 

podziękować burmistrzowi za wspieranie 

naszej inicjatywy sportowej, Markowi 

Glińskiemu oraz Piotrowi Wróblowi, 

którzy towarzyszyli nam w roli 

fotoreporterów. Dziękujemy także 

wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach 

Biura Zawodów oraz przyczynili się do 

sprawnego przeprowadzenia „Korony 

Międzylesia”. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

i cieszymy się na samą myśl, że wraz 

z wiosną znowu spotkamy się na 

trasach „Korony Międzylesia” 2014.  

 

PARĘ SŁÓW O 

PAŹDZIERNIKOWEJ „MOJEJ 

DWUNASTCE” 

Dwunasta „Dwunastka” odbyła się 

12 października 2013 i wzięło w niej 

udział 12tu uczestników, którzy przez 12 

minut biegali lub maszerowali, dopisując 

do swojego konta pierwsze lub kolejne 

metry przemierzone dla zdrowia.  

 

 

MOJA   DWUNASTKA”  

TRZYNASTY  JUŻ   RAZ 

09.11.2013 po raz trzynasty 

spotkaliśmy się na stadionie w 

Międzylesiu, aby biegając i maszerując nie 

tylko zaczerpnąć łyk świeżego powietrza, 

ale także dostarczyć swojemu 

organizmowi zbawiennej dawki ruchu. 

Pogoda nie była zbyt zachęcająca, ale nie 

zraziła swoich stałych uczestników, 

których na starcie 12 minutowego testu 

pojawiło się siedmioro.   

 Naszym zdaniem nawet deszczowa 

pogoda nie jest przeszkodą do tego, aby 

wyruszyć na trasę i zadbać o swoje 

zdrowie. Przypominamy: życie jest ruchem 

a ruch jest życiem”, a maszerowanie i 

bieganie to najprostsza forma ruchu, w 

której rozkochały się już tysiące ludzi w 

całym kraju i mówią o sobie: Biegam, bo 

lubię. Spotykają się na imprezach 

biegowych gęsto utkanych na mapie kraju, 

które mnożą się, jak grzyby po deszczu. 

 Ideą „Mojej Dwunastki” jest 

zachęcenie do aktywności ruchowej 

właśnie w tej najprostszej formie, która nie 

wymaga specjalistycznego sprzętu – 



wystarczą wygodne buty i niekrępujący 

swobody ruchów strój. Najbliższa 

Mikołajkowa „Moja Dwunastka” odbędzie 

się w sobotę 07 grudnia 2013. Podczas 

imprezy zaplanowane są liczne 

niespodzianki dla jej uczestników. Tego 

dnia nastąpi również podsumowanie 

naszych już ponad rocznych spotkań dla 

zdrowia. Przez ostatnie sześć miesięcy 

organizowane one były w ramach projektu 

i dofinansowane ze środków programu 

„Działaj Lokalnie VIII” Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny 

Masywu Śnieżnika. Dzięki wsparciu 

finansowemu podczas finału projektu 

najbardziej aktywni uczestnicy „12” 

otrzymają pamiątkowe medale, statuetki, 

koszulki oraz nagrody niespodzianki. 

Apelujemy o liczne przybycie stałych 

bywalców, tych, którzy przynajmniej raz 

brali udział w naszej imprezie, a także 

tych, którzy właśnie planują rozpocząć 

przygodę z bieganiem. Gwarantujemy 

świetną zabawę, miłą atmosferę oraz to, że 

każdy otrzyma upominek - niespodziankę z 

okazji Mikołajek i zakończenia projektu. 

 Zapewniamy także, że  „Moja 

Dwunastka” nie zniknie z kalendarza 

imprez sportowych i będzie trwać tak 

długo, jak długo chociaż jedna osoba 

będzie chciała w niej uczestniczyć.  

 Serdecznie zapraszamy dzieci, 

młodzież, dorosłych i seniorów… 

MLKS Sudety Międzylesie Na kolejną 

edycję „Dwunastki” zapraszamy 09 

listopada 2013 o godz. 11.00 na Stadion 

Miejski w Międzylesiu.  

Apelujemy także o liczne przybycie 

wszystkich, którzy przynajmniej raz 

uczestniczyli w naszej imprezie biegowej, 

w dniu 07 grudnia 2013, kiedy to nastąpi 

podsumowanie sześciomiesięcznego etapu 

projektu „Moja Dwunastka”, 

realizowanego w ramach programu 

„Działaj Lokalnie”, podczas którego 

uhonorujemy wszystkich, którzy razem z 

nami aktywnie spędzali wolny czas. 

MS Sudety Międzylesie 

DOPINGUJMY NASZYCH 

TENISISTÓW STOŁOWYCH ! 

 

W ubiegłą sobotę (9 listopada) w 

Międzylesiu odbyły się dwa mecze ligowe. 

W pierwszym meczu druga drużyna 

pewnie pokonała swoich przeciwników z 

Kłodzka oddając im tylko jeden mecz. 

Dużo gorzej poszło naszym zawodnikom 

w III lidze.     

 Przegrali oni trzeci mecz w tym 

sezonie i na koncie mają zaledwie dwa 

punkty. W tym meczu zabrakło nam 

odrobiny szczęścia, gdyż mecz był bardzo 

wyrównany i do remisu, czy nawet 

zwycięstwa zabrakło niewiele. Jednak 

ostatecznie to Victoria Jelcz-Laskowice 

mogła cieszyć się ze zwycięstwa. 

 Warto podkreślić bardzo dobrą grę 

naszej drużyny w V lidze, która jak dotąd 

nie doznała jeszcze w tym sezonie porażki, 

a w poprzedniej kolejce pokonała drużynę 

Jastrzębia Boguszów - Gorce 10:3 

MLKS Sudety Międzylesie - 

MLKS Victoria Jelcz-Laskowice(7:10) 

 

MLKS Sudety II Międzylesie - MKS Nysa 

Kłodzko(10:1) 

 

 

 



BEZPIECZNIEJ NA BOISKU 

SPORTOWYM W 

DOMASZKOWIE 

W dniu 8. listopada 2013 r. na boisku 

sportowym w Domaszkowie, Zakład 

Energetyczny Tauron Dystrybucja S.A., 

zakończył przełożenie napowietrznej linii 

średnich napięć na doziemny kabel 

energetyczny. Tym samym stworzone zostały 

bezpieczniejsze warunki dla użytkowników 

obiektu. 

JAK  ZAWSZE  W  CZOŁÓWCE  

 

W dniu 09.11.2013 r. w bogatyńskim ośrodku 

kultury odbyły się kolejne Mistrzostwa 

Euroregionu Nysa w Wyciskaniu Sztangi 

Leżąc. Organizatorem tych zawodów był 

miejscowy OSiR, oraz stowarzyszenie 

sportowe „Gladiator Bogatynia”.   

 

 

W zawodach wystartowało łącznie ponad 60 

zawodników, (w tym 6 kobiet) 

reprezentujących kluby i stowarzyszenia 

sportowe z całego kraju.   

 Nie zabrakło tam również zawodników 

reprezentujących klub sportowy MLKS  

SUDETY  Międzylesie, którego siłacze i tym 

razem wywalczyli wysokie miejsca zarówno w 

swych kategoriach wagowych, jak i  

klasyfikacji drużynowej. 

 

Miejsca medalowe zdobyli : 

Andrzej Juraszek - 1 miejsce kategoria 

wagowa do 90 kg - wynik 190 kg. 

Krzysztof Halczyk - 2 miejsce kategoria 

wagowa + 110 kg - wynik 200 kg. 

Krzysztof Król - 3 miejsce kategoria wagowa 

do 110 kg - wynik  205 kg. 

Michał Zygmunt - 2 miejsce w kategorii 

młodzików OPEN - wynik  105 kg. 

 

 

Miejsca tuż poza podium zajęli : 

Grzegorz KANTOR - 4 miejsce kategoria 

wagowa + 110 kg - wynik 185 kg. 

Daniel SOBOLEWSKI - 5 miejsce kategoria 

wagowa do 90 kg. 

Drużynowo zawodnicy „SUDETÓW”  

Międzylesie zajęli 2. miejsce ulegając jedynie 

dwoma punktami w  klasyfikacji łącznej 

drużynie gospodarzy „Gladiator” Bogatynia . 

 

 

Więcej na - http://www.silaczemiedzylesie.pl/ 

 

                        Gratulujemy !!! 

http://www.silaczemiedzylesie.pl/


Laureaci i uczestnicy Konkursu 

„Piękna Wieś Dolnośląska 2013” 

na sesji Rady Miejskiej 

 

Przedstawiciele wsi Goworów, Panie: 

Wiesława Łysiak, Małgorzata Płaziak, 

Grażyna Jesionowska, Violeta Przybylska 

– finaliści konkursu organizowanego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego na „Najpiękniejszą Wieś 

Dolnośląską 2013”,  

małżonkowie Mariola i Józef Matła z 

Różanki – zdobywcy I-szej nagrody w 

kategorii na „Najładniejszą zagrodę”, oraz 

reprezentanci wsi Roztoki – Pan Zbigniew 

Borodzicz i Pani Dorota Zarabska - 

uczestnicy w kategorii „Najlepsze 

przedsięwzięcie odnowy wsi”, odebrali na 

sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 

29. października br., z rąk burmistrza 

Tomasza Korczaka, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Jerzego Marcinka oraz 

koordynatora gminnego Wiesławy 

Szyrszeń – gratulacje i podziękowania za 

zdobyte nagrody, uczestnictwo, modelową 

współpracę w swoich środowiskach, z 

życzeniami dalszych sukcesów i 

nieustawania w dążeniach w realizacji 

przyjętych celów. 

 

WIZYTA PREZYDENTA 

BRONISŁAWA 

KOMOROWSKIEGO NA ZIEMI 

KŁODZKIEJ 

 

fot. Jacek Dolata 

We wtorek 29 października br. w Polanicy 

Zdroju gościł wraz z małżonką Prezydent 

 Bronisław Komorowski. O godzinie 11.30 

Prezydent spotkał się w Teatrze 

Zdrojowym z lokalną społecznością. 

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, 

jako wyraz pamięci o zmarłym w dniu 28 

października br. Tadeuszu Mazowieckim. 

Prezydent został przywitany przez starostę 

kłodzkiego Macieja Awiżenia.  Starosta 



przedstawił  krótką charakterystykę 

powiatu. Zwrócił uwagę  na kilka ważnych 

elementów niezbędnych dla rozwoju 

regionu, m.in. modernizacja drogi krajowej 

nr 8 wraz z obwodnicą Kłodzka oraz 

dbałość o istniejące uzdrowiska na Ziemi 

Kłodzkiej.  

 

Bronisław Komorowski powiedział, że jest 

przekonany o tym, iż na Ziemi Kłodzkiej 

jest tak, jak w całym kraju – wiele 

problemów jest jeszcze do rozwiązania, ale 

też wiele z nich już udało się rozwiązać. 

Prezydent zwrócił uwagę na piękno 

regionu, powiedział, że nawet już umówił 

się na przyjazd na narty do Kotliny 

Kłodzkiej, bo teren jest wart promowania. 

Docenił również dbałość lokalnej 

społeczności o tutejszą ziemię i jej zabytki. 

Spotkanie zakończyło się rozmowami z 

przedstawicielami samorządów oraz 

różnych instytucji działających na Ziemi 

Kłodzkiej. Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie – Tomasz Korczak zaprosił do 

Międzylesia Pana Prezydenta wraz z I 

Damą na planowane spotkanie Prezydenta 

Bronisława Komorowskiego z 

Prezydentem Czech – Milosem Zemanem. 

Prezydent obiecał, że rozważy te 

propozycję. Gminę Międzylesie na 

spotkaniu reprezentowali: Burmistrz – 

Tomasz Korczak, Przewodniczący Rady 

Miejskiej – Jerzy Marcinek, Sekretarz 

Miasta i Gminy – Aleksandra Kruk, Prezes 

Zakładu Usług Komunalnych - Krzysztof 

Kowalski, Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury – Teresa Sobierska oraz 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie - 

 Marian Rymarski 

OBCHODY ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI W 

MIĘDZYLESIU 

 

Uroczystości rozpoczęły się w Kościele 

Bożego Ciała mszą św. w intencji 

ojczyzny. Następnie przy udziale Orkiestr 

Dętej OSP pochód przeszedł pod obelisk 

Sybiraków, gdzie burmistrz złożył 

symboliczna wiązankę kwiatów. Kolejny 

punkt to koncert pieśni patriotycznych w 

sali MGOK.  Na rozpoczęcie  wysłuchano 

dwóch  utworów instrumentalnych w 

wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska 

Muzycznego: Emilki Rzeszutek i Mateusza 

Włoszczyńskiego.   

 

 A później  przeżyliśmy wspaniałe, 

wzruszające i cudowne chwile podczas 

koncertu Kameralnego Chóru 

Nauczycielskiego „Chór z Gór” z 

Bystrzycy Kłodzkiej. Składamy  serdeczne 

podziękowania za  radosny, wspaniały  z 



nutą patriotyzmu  koncert  z okazji 

11listopada.W  tym  uroczystym  dniu  

wasz  cudny  występ   wprawił  całą  

zgromadzoną  publiczność  w  podniosły  

nastrój , wzmocnił  dumę  narodową  i  

wzbogacił  obchody  Święta 

 Niepodległości. 

NADANIE SZTANDARU KOŁU 

ŁOWIECKIEMU „SYLWAN” 

 

10 listopada 2013 r. w Ośrodku 

Wypoczynkowym ,,Regle" w Różance, 

odbyła się uroczystość nadania sztandaru 

Kołu Łowieckiemu ,,Sylwan" z 

Wrocławia, z okazji 50-lecia jego 

powstania. Komitet Honorowy nadania 

sztandaru reprezentowany był przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie - 

Tomasza Korczaka oraz wiceprezesa 

Okręgowej Rady Łowieckiej we 

Wrocławiu – Jana Łuszczaka. W licznym 

gronie zaproszonych gości, członków i 

sympatyków koła, zgodnie z tradycją 

historyczną łowiectwa, przekazanie 

sztandaru zostało uświetnione sygnałami 

myśliwskich trąbek. Historię koła 

przybliżył gościom Roman Rybak - 

Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego 

Sztandaru.      

Ceremonia nadania sztandaru 

poprzedzona została uroczystą mszą 

świętą, koncelebrowaną przez ks. dziekana 

– Jana Tracza, przy współudziale ks. 

Waldemara Ziembickiego. 

WYSTAWA OBRAZÓW 

POŚWIĘCONYCH 

ŚNIEŻNIKOWI                                  

W PUBLICZNEJ  BIBLIOTECE  

W  MIĘDZYLESIU 

 

  Od 28.10.2013 r. w Izbie 

Regionalnej przy Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy Międzylesie można 

obejrzeć ciekawą wystawę obrazów 

poświęconych Śnieżnikowi. Ciekawostką 

jest ujęcie tematu, ponieważ wszystkie 

prace przedstawiają szczyt od strony 

Czech, czyli tzw. Czeski Śnieżnik.  Autor 

prac to malarz z Kralik 

pan Jaroslav  Šabata, człowiek wielu 

talentów, których część Biblioteka w 

Międzylesiu ma nadzieję zaprezentować w 

Izbie Regionalnej w przyszłym roku 

mieszkańcom naszej gminy.  Wystawa 

dostępna będzie codziennie w godzinach 

pracy biblioteki do końca grudnia 2013 r. 

 



GMINA MIĘDZYLESIE NA 

SPOTKANIU                                                                 

POLSKIEJ SIECI ODNOWY I 

ROZWOJU WSI 

5. listopada br. w Jemielnicy (woj. 

opolskie), miejscowości zabiegającej o 

uczestnictwo w Sieci Najciekawszych Wsi, 

odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, pod 

auspicjami wojewody opolskiego Ryszarda 

Wilczyńskiego. Gminę Międzylesie 

reprezentował burmistrz Tomasz Korczak, 

oraz koordynator odnowy wsi Wiesława 

Szyrszeń.    

 Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce, 

podobnie jak w Europie i na świecie, może 

pełnić rolę wymiernej ochrony zasobów 

dziedzictwa kulturowego obszarów 

wiejskich, przy jednoczesnym stworzeniu 

ciekawej oferty turystycznej. Utworzenia 

takiej sieci podjęła się Polska Sieć 

Odnowy i Rozwoju Wsi. Działania te 

uzyskały wsparcie Kancelarii Prezydenta 

RP. w dniu 3 października br. 

 Uczestnicy spotkania w Jemielnicy 

zapoznali się z istotą projektu 

wdrożeniowego, jakim jest wyłonienie 

potencjalnych uczestników Sieci 

Najciekawszych Wsi. 

GRA MIEJSKA…NA NOWEJ  

STRONIE  INTERNETOWEJ 

GMINY ! 

 

Proponujemy wszystkim 

zapoznanie się z nową stroną internetową 

naszej gminy. Jesteśmy ciekawi opinii o jej 

wyglądzie  i funkcjonalności.  

     

  Już na samym początku jej 

istnienia zapraszamy do udziału w grze 

miejskiej pn. ”Tajemne ścieżki miast”, 

których fabuła pozwoli użytkownikowi w 

innowacyjny i niekonwencjonalny sposób 

zapoznać się z historią oraz 

najważniejszymi atrakcjami turystycznymi 

Międzylesia.     

 Do rozegrania gry miejskiej 

niezbędny jest wyłącznie telefon 

komórkowy z aplikacją skanera kodów QR 

oraz tzw. karta gry, którą można odebrać w 

MGOK Międzylesie. Te dwa elementy 

pozwolą użytkownikowi na rozpoczęcie 

wędrówki i rozszyfrowanie umieszczonych 

w przestrzeni miejskiej naklejek z kodami 

QR.      

 Ich odnalezienie, zeskanowanie i 

odczytanie za pomocą telefonu 

zakodowanej treści pozwoli zachować 

ustaloną kolejność eksploracji zakątków 

miejscowości oraz atrakcji.   

 Zastosowanie kodów QR 

umożliwiać będzie także rozwiązywanie 

zadań mających wpływ na przebieg dalszej 

gry. Życzymy powodzenia w przechadzce 

po naszym mieście ! 

ZASŁUŻONY 

DLA WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO" 

 
 15 października br. w Teatrze im. M. 

Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju odbyła się 

uroczysta XLI sesja Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, podczas 

której nastąpiło uroczyste Nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Dolnego Śląska – 

CIVI HONORARIO oraz wręczenie: 

 



- Dolnośląskich Nagród Kulturalnych 

SILESIA Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego za rok 2013, Odznak 

Honorowych Zasłużony dla Województwa 

Dolnośląskiego, Nagród Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego za 

szczególne osiągnięcia dla Regionu, 

Nagród Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w 

dziedzinie kultury i wręczenie statuetek 

WENA. 

 

ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ 

ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 

otrzymał 

Tomasz Korczak 

Burmistrz Miasta  i Gminy Międzylesie 

 

 

NOWY NABYTEK … 

Aby uzupełnić park maszynowy, ZUK 

Sp. z o.o. w Międzylesiu zakupił w trzyletnim 

leasingu samochód specjalistyczny śmieciarkę 

marki Mercedes Benz Econic rok produkcji 

2005. Samochód jest wyposażony w 

automatyczną skrzynię biegów, tempomat, 

hamulec górski, blokadę tylnego mostu,  oraz 

systemy  ABS i ESP. 

 

 

 

INWENTARYZACJA  MIEJSC  I  

OBIEKTÓW  

ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST  

NA  TERENIE  GMINY  

MIĘDZYLESIE 

 

Gmina Międzylesie posiada aktualny 

raport z inwentaryzacji miejsc występowania 

wyrobów zawierających azbest  na jej terenie 

Inwentaryzację wykonała firma WGS 84  

Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 14 z 

Milanówka k/Warszawy, w miesiącu sierpniu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Czynności obejmowały: wizyty w terenie, 

ustalające miejsce występowania, typ azbestu 

wraz z oceną wizualną stanu i możliwości 

bezpiecznego jego użytkowania. Wykonano 

spis gospodarstw domowych, budynków 

wielorodzinnych, obiektów produkcyjnych i 

usługowych, gdzie stwierdzono występowanie 

płyt.  

Na podstawie danych zgromadzonych 

oszacowano, że powierzchnia pokryć 

dachowych z płyt azbestowo-cementowych 

wynosi  217.416 m2 . (płyty płaskie i faliste) 

oraz w elewacjach budynków – 379 m2. 

Łączna powierzchnia wynosi 217.795 m2. 

Opracowanie to dofinansowane zostało 

w 80% przez Ministerstwo Gospodarki  w 

ramach realizacji zadań przyjętych w 

,,Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032". 



 

LIKWIDACJA ETERNITU NA 

TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE W ROKU 2013 

31.10.2013 r. ostatecznie została 

zakończona realizacja zadania utylizacji 

azbestu w roku 2013 w ramach ,,Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie gminy Międzylesie”, przez 

wyłonioną w postępowaniu ofertowym firmę 

,,7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowe z Lubina.  Łącznie, na składowisko 

złożono 1.857 m
2
  (26,95 Mg) eternitu. 

Zadanie to w 85% (20.248,87 zł.) było 

współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, w formie bezzwrotnej dotacji. 

Dzięki temu osoby, od których „odbierano” 

eternit, nie musiały płacić za  demontaż, 

transport i utylizację.  

 

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU W KIERMASZU 

ADWENTOWYM 

„MIĘDZYLESKA CHOINKA”  

DNIA 13.12.2013r.  (PIĄTEK),                                                                 

NA RYNKU W MIĘDZYLESIU, 

W GODZ OD 14.30 DO 16.00 

 

zachęcamy do wystawienia  stoiska  z  

dekoracjami bożonarodzeniowymi  , 

potrawami  świątecznymi  i  do  udziału 

w konkursie na najładniejszą choinkę. 

 

wszelkich informacji udziela MGOK 

Międzylesie  tel:  748126343 

 

ORGANIZATORZY   UMiG,  MGOK  

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

 

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 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) 

18.11 * 02.12*16.12  

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 



 

Rozliczenie PAOW za 2013 rok 

 

W roku 2013 na program gminny PAOW przeznaczone zostały z 

budżetu gminy środki w wys. 25.095 zł.  z czego: 

1) Kwota  13.995 zł (w roku ub.  11.593 zł). w całości przekazana w 

formie grantów,  do wysokości 400 zł. Program  realizowany został w 

ramach jednego naboru. 

Łącznie złożono 37 projektów spełniające wymogi formalne ( w  ub. roku 29 ), a faktycznie 

zrealizowano 35 projektów. Kwota dofinansowania stanowiła 54,6%  (w  roku ub. 48,1 %) ogółu 

wartości zrealizowanych zadań. Beneficjenci: Rady Sołeckie – 19; Stowarzyszenia – 6; OSP – 7;  

Parafie - 3. Szczegółowe rozliczenie w tabeli poniżej. 

2) kwota 300 zł - na odnowienie 3-ch wiat przystankowych w miejscowościach:.Nowa Wieś, 

Jodłów i Roztoki.  

3) Kwota 1.800 zł. – na opracowanie znaku graficznego logo miejscowości: Jaworek, Jodłów, 

Lesica, Michałowie, Pisary, Roztoki. Obecnie wszystkie miejscowości naszej gminy posiadają 

własne logo. 

Wszystkim uczestnikom, za zaangażowanie w realizację projektów - serdecznie dziękuję. 

                                                                                                   Koordynator PAOW - Tomasz Korczak. 

Lp Miejscowość Podmiot Nazwa projektu 
Wartość 
ogółem 

Dotacja 
z PAOW 

Udział 
środków 
własnych 

% 

Udział 
środków 
z PAOW 

% 

1. Boboszów Rada Sołecka 
Modernizacja placu 
festynowego 

651 400 
38,6 

61,4 

2 Dolnik Rada Sołecka Poprawa estetyki wsi 580 400 31,0 69,0 

3 Damaszków Rada Sołecka 
Zakup kwiatów i 
sadzonek 

760 400 
47,4 

52,6 

4 Damaszków OSP 
Wymiana okien w garażu 
OSP 

616 400 
35,1 

64,9 

5 Długopole 
Górne 

Stowarzyszenie „Aktywni dla 
Długopola Górnego”  

Remont pomieszczenia 
gospodarczego przy 
świetlicy wiejskiej w 
Długopolu Górnym 

932 400 

57,1 

42,9 

6 Długopole 
Górne 

OSP 
Wymiana okien w 
remizie OSP w Długopolu 
Górnym 

1108 400 
63,9 

36,1 



Lp Miejscowość Podmiot Nazwa projektu 
Wartość 
ogółem 

Dotacja 
z PAOW 

Udział 
środków 
własnych 

% 

Udział 
środków 
z PAOW 

% 

7 Długopole 
Górne 

Rada Sołecka 
Wymiana okna w remizie 
OSP w Długopolu 
Górnym 

1108 400 
63,9 

36,1 

8 Goworów Rada Sołecka 
Wykonanie i montaż 
tablicy informacyjnej wsi 
Goworów 

736 400 
45,6 

54,4 

9 Goworów OSP 
Modernizacja remizy 
OSP  

713 400 
43,9 

56,1 

10 Goworów 
Parafia Rzymskokatolicka w 
Roztokach 

Odnowienie elementów 
dekoracyjnych przy 
parkingu gminnym w 
Goworowie 

624,81 400 

36,0 

64,0 

11 Gajnik Rada Sołecka 
Renowacja w świetlicy 
CD. 

575 395 
31,3 

68,7 

12 Gajnik 
Stowarzyszenie Kulturalno-
Społeczne wsi 

Renowacja świetlicy 580 400 
31,0 

69,0 

13 Gniewoszów Rada Sołecka 
Estetyka i wizerunek 
miejscowości 

600 400 
33,3 

66,7 

14 Jaworek Rada Sołecka 
Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 

760 400 
47,4 

52,6 

15 Jaworek OSP 
Remont świetlicy 
wiejskiej 

760 400 
47,4 

52,6 

16 Jaworek Stowarzyszenie”Jaworzan” 
Remont świetlicy 
wiejskiej 

760 400 
47,4 

52,6 

17 Jodłów Rada Sołecka 
Remont świetlicy 
wiejskiej CD. 
doposażenie 

704 400 
43,2 

56,8 

18 Jodłów Parafia Boboszów 
Remont świetlicy 
wiejskiej 

704 400 
43,2 

56,8 

19 Kamieńczyk Rada Sołecka 
Zakup i montaż tablicy 
promocyjnej w centrum 
wsi 

770 400 
48,0 

52,0 

20 Kamieńczyk 
Parafia Rzymskokatolicka 
Międzylesie 

Zakup i montaż tablicy 
promocyjnej k/kościoła 
pw.Bożego Ciała w 
Międzylesiu 

770 400 

48,0 

52,0 

21 Kamieńczyk 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kamieńczyka 

Zakup i montaż tablicy 
promocyjnej na parkingu 
przy placu rekreacyjnym 

700 400 
42,9 

57,1 



Lp Miejscowość Podmiot Nazwa projektu 
Wartość 
ogółem 

Dotacja 
z PAOW 

Udział 
środków 
własnych 

% 

Udział 
środków 
z PAOW 

% 

w Kamieńczyku 

22 Lesica Rada Sołecka Wyposażenie świetlicy 508 399,90 21,3 78,7 

23 Michałowie Rada Sołecka 

Remont świetlicy 
wiejskiej-poprawa 
wyglądu estetycznego 
pomieszczeń i części 
zewnętrznej elewacji 

696,50 400 

42,6 

57,4 

24 Międzylesie Rada Sołecka 
Bezpieczeństwo i 
estetyka 

661 400 
39,5 

60,5 

25 Międzylesie OSP 
Wymiana posadzki na 
dyżurce OSP w 
Międzylesiu 

716 400 
44,1 

55,9 

26 Nagodzice Rada Sołecka Wyposażenie świetlicy 645,80 400 38,1 61,9 

27 Nagodzice 
Stowarzyszenie „Przyjaciół 
Nagodzic” 

Dbamy o to co mamy 580 400 
31,0 

69,0 

28 Nowa Wieś Rada Sołecka Estetyka wsi 697 400 42,6 57,4 

29 Roztoki Rada Sołecka 

Montaż rynien i 
malowanie ścian 
zewnętrznych świetlicy 
wiejskiej 

731,59 400 

45,3 

54,7 

30 Roztoki OSP 
Wymiana drzwi w 
świetlicy remizy OSP w 
Roztokach 

662,40 400 
39,6 

60,4 

31 Różanka Rada Sołecka Dbamy o tereny zielone 1470 400 72,8 27,2 

32 Smreczyna  Rada Sołecka 
Modernizacja świetlicy 
we wsi Smreczyna 

900 400 
55,6 

44,4 

33 Szklarnia Rada Sołecka 
Wymiana okien w 
świetlicy wiejskiej w 
Szklarni 

579,40 400 
31,0 

69,0 

34 Szklarnia 
Stowarzyszenie Aktywni dla 
Szklarni 

Remont świetlicy 
wiejskiej 

579,40 400 
31,0 

69,0 

35 Szklarnia OSP 
Remont świetlicy 
wiejskiej CD. 

607,40 400 
34,1 

65,9 

 25.616,30 13.995,00 45,4 54,6   

 



BIURO WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W 

KŁODZKU. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK", podjęła decyzję  

o utworzeniu biura w Kłodzku. Dzięki temu zarówno inwestorzy, jak  

i samorządowcy z Kłodzka, Nowej Rudy, Kudowy Zdroju, Ząbkowic Śląskich oraz Bystrzycy 

Kłodzkiej, będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji i fachowej pomocy ze strony spółki 

zarządzającej wałbrzyską strefą.  

Otwarcie Zamiejscowego Biura odbyło się w  4 listopada 2013 r. 

Adres biura: WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., Zamiejscowe Biuro Spółki w Kłodzku, ul. 

Objazdowa 11/4/b, 57-300 Kłodzko, tel: (074) 637 98 10, e-mail: kłodzko@invest-

park.com.pl 



 


