ROZMOWA Z DOROTĄ KOMORNICKĄ
PREZESEM FUNDUSZU LOKALNEGO MASYWU ŚNIEŻNIKA
A TAKŻE PREZESEM FEDERACJI FUNDUSZY LOKALNYCH
W POLSCE
Dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać… Ostatni raz gościłaś na łamach naszego
gminnego informatora w listopadzie roku 2013 !!! Po tak długim czasie warto wrócić na
chwilę do przeszłości. Przypomnij proszę nieco z historii FLMŚ …
Nasza organizacja ma już 24 lata. To kawał historii, wiele działań i wydarzeń, wiele
nagród i honorów. Tak na oko to ponad 1600 sfinansowanych stypendiów, ponad 850
przyznanych dotacji na inicjatywy lokalne, 11 lat prowadzona świetlica środowiskowa, wiele
projektów edukacyjnych lokalnych, regionalnych i międzynarodowych dla młodych i starszych.
A ponadto Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika od 6 lat przewodzi Federacji Funduszy
Lokalnych w Polsce – to zaszczyt, ale i niemałe wyzwanie.
Według wizji jaka Ci przyświecała przy tworzeniu czegoś tak nowego jak Fundusz jaką
misję miał spełniać ?
Gdybym wtedy miała tę wiedzę jaką dzisiaj mam na temat funduszy, to pełna obaw
niczego bym nie założyła, więc jak się okazuje niewiedza ma swoje zalety .
Zawsze chcieliśmy poprawiać, jakość życia społeczności lokalnej poprzez zmianę
świadomości społecznej i pokazanie, że każdy może być „zmieniaczem świata”
(changemaker). I tutaj nic się nie zmieniło. Zmieniają się natomiast potrzeby lokalne i ew.
formy działania. Dla nas najważniejsze jest inwestowanie w ludzi i przekonywanie ich, że
świat będzie taki jak go sobie sami ułożymy. Postawy roszczeniowe niczego nie zmieniają, a
dzielą i tak już podzielone społeczeństwo.
Czy teren działania Funduszu był z góry zaplanowany i dlaczego dałaś mu stosunkowo
wąskie ramy ograniczając się do czterech gmin ?
Fundusz działa na terenie gmin: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i
Stronia Śląskiego. Na początku chcieliśmy zobaczyć czy warto rozwijać skrzydła, a później
zrozumieliśmy, że zainwestowane choćby małe pieniądze na małym terenie są widoczne gołym
okiem, a kwota np. 60 tysięcy na granty w skali powiatu to zbyt mało, a w skali województwa
jest praktycznie bez znaczenia. Trzeba pamiętać, że udane przedsięwzięcia mobilizują
realizatorów i motywują innych do podejmowania aktywności.
Kogo widziałaś jako beneficjentów Funduszu i czy nadal trzymasz się tej zasady?
Służymy wszystkim mieszkańcom 4 gmin, jeśli tylko chcą skorzystać z naszych
programów i projektów. Faktem jest, że przez pierwszy okres działalności skupialiśmy się
bardziej na dzieciach i młodzieży, ale teraz są nowe wyzwania, nazwijmy je poCOVIDowe i
poza młodymi zajmujemy się seniorami. W Polsce co roku przybywa ponad 200 tysięcy 65latków, więc dla tej grupy społecznej musimy mieć jakąś ofertę, bo osoby zaangażowane i
aktywne mniej chorują, są szczęśliwsze, a i potrafią zmienić rzeczywistość. Właśnie

zakończyliśmy projekt „Togheter for a safe future” (nazwa angielska, bo pieniądze
amerykańskie z CH.S. Mott Foundation). Robiliśmy z jednej strony spotkania i wykłady dla
seniorów z psychologami „Jak sobie radzić z samotnością?” czy „Jak ćwiczyć pamięć?”, „Jak
pracować z ciałem?”. a z drugiej dla wolontariuszy „Jak pomagać ludziom samotnym?”, były
zajęcia manualne: wykonywanie biżuterii, produkcja świec i mydła, wykonywania ozdób
wielkanocnych, a także „jak poprawić kondycję fizyczną?”. Jednak najmilsze były
profesjonalne (mistrzyni Marzena Zawal) sesje fotograficzne z seniorami, które zakończyły się
wernisażem zdjęć wielkoformatowych z miłym lunchem i niekończącą się radością ze
wspólnego spotkania. Przy okazji udało się namówić seniorów do udziału w programie
„Działaj Lokalnie” i pewnie za chwilę w Międzylesiu powstanie plac do gry w bule w ramach
projektu „Dorwać świnkę”, a Kulturalne Czarodziejki z Domaszkowa ruszą z projektem
„Współpraca wzbogaca”.
Oczywiście
w programach grantowych każdy może wziąć udział, bez względu na wiek, płeć i poglądy
polityczne, byle by wiedział co chce zrobić, z kim i za ile? Składanie wniosków jest banalnie
proste, bo wypełniamy je w generatorze. To oczywiście konkurs, ale wtedy wygrana smakuje
jeszcze lepiej.
W jaki sposób „Wyszukiwałaś” darczyńców i jakimi metodami Wpływałaś nie Ich
hojność ?
Zawód fundraiser w USA to jeden z najlepiej płatnych zawodów w świecie organizacji
pozarządowych. Wymaga umiejętności, wiedzy, cech osobowości i niesamowitych kontaktów.
W Polsce fundraising wciąż ma charakter „żebrajzingu”, choć powoli to się zmienia. Jednak
jeszcze nie ma u nas tradycji „dawania i brania”, więc to mozolna praca wymagająca
cierpliwości i wielkiego zaangażowania.
Wydawało się, że 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji znacznie
poprawi sytuacje lokalnych NGOsów, ale tak się nie stało. Ludzie lubią dawać fundacjom
medialnym, dalekim, warszawskim, które promują swoje charytatywne działania w telewizji lub
radiu, a bardzo rzadko wspierają lokalne organizacje, których działania społeczne poprawiłyby
życie lokalne w dowolnej dziedzinie np. w sporcie czy kulturze.
By
trochę
zmotywować mieszkańców Masywu Śnieżnika postanowiliśmy przy naszej organizacji stworzyć
tzw. fundusze wieczyste czyli takie, gdzie grupa osób o wspólnych zainteresowaniach zbiera
poprzez nasze konto darowizny i środki z 1% podatku, by potem zadecydować na jaki cel
społeczny wyda. Takich funduszy mamy 12, m.in.. „Seniorzy z Lądka”, „Wiecznie młodzi” z
Bystrzycy, FW „Zdrowie” założony przez pracowników szpitala bystrzyckiego, czy też Fundusz
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Naszą rolą jest administrowanie tymi funduszami
(nieodpłatnie), ale kapituły FW decydują jak środki zostaną wydane. Myślę, że dobrze służą
lokalnej społeczności. W ramach tych środków udało się kupić stojaki do kroplówek, wózek do
butli tlenowych, drukarkę do elektrokardiografu, ale i sfinansować, wydawnictwa czy remonty
pomieszczeń siedzib ZEiR, albo wycieczki dla seniorów.
Jako prezeska chyba nie jestem zbyt miła,
bo terroryzuję Członków FLMŚ, by poza składkami byli także współfundatorami stypendiów,
ten terror rozciągnęłam na moich znajomych i rodzinę, ale o dziwo nikt nie protestuje .

Od 24. lat Jesteś liderem swego Funduszu. Kto – na dziś – współdziała z Tobą w
Zarządzie i Radzie FLMŚ ? Czy wśród tych osób jest ktoś, z kim Współpracujesz od
początku działania Funduszu ?
FLMŚ liczy 40 członków z 5-cio osobowym zarządem reprezentującym 4 gminy. Nie
mamy rady programowej, bo o ważnych sprawach decyduje Walne Zebranie. Myślę, że ok. 15
osób to założyciele Funduszu, zatem średnia wieku nieco podniosła się, bo lata lecą, a wielu
młodych woli spędzać czas inaczej niż na pracy społecznej. Okres pandemii ograniczył zresztą
naszą działalność (musieliśmy zamknąć świetlicę środowiskową) i przeniósł w wielu sprawach
do świata wirtualnego, a to utrudnia nawiązywanie nowych kontaktów. Niezwykłym wsparciem
dla Funduszu, poza zarządem i komisją rewizyjną jest moja córka Zuzanna, która promuje
naszą aktywność w mediach społecznościowych i jako specjalistka prowadząca zajęcia ze
studentami UJ z public relations pomaga nam prowadzić kampanie na rzecz 1 % i akcje
mikołajkowe (co roku 120 paczek dla stypendystów i dzieci świetlicowych o wartości co
najmniej 18 tys. zł).
Co jest najważniejsze w zarządzaniu Funduszem Lokalnym ?
Najważniejsi są odbiorcy naszych programów (w żargonie NGOs „kapitał
społeczny”), bez nich podejmowane działania nie mają sensu. I te działania muszą być
odpowiedzią na potrzeby lokalne. A poza tym konsekwencja, cierpliwość i kreatywność oraz
rzetelna księgowa (pozdrawiam Violę), która rozumie idee działalności pozarządowej.
Jakie są – po tylu latach, Twoje uczuciowe związki z Funduszem ?
Fundusz to moje dziecko, zatem cieszę się z sukcesów, wściekam jak coś nie idzie,
marudzę, ale kocham bezwarunkowo. Oczywiście już dojrzałam do przekazania sterów
prezesa i zobaczymy, co będzie w październiku podczas wyborów nowych władz.
Osiągnięć uzbierało się sporo, które Uważasz za najważniejsze, co się udało i co jest
Twoim największym powodem do dumy ?
Po pierwsze przetrwaliśmy! A poza tym dostaliśmy: Europejską Nagrodę Obywatelską
od Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ogólnopolską nagrodę „Najlepsze Lokalne
Programy Stypendialne” mamy „Dolnośląski Klucz Sukcesu dla Najlepszej Organizacji
Pozarządowej”, Polsko-Australijską nagrodę Fundacji POLCUL, ale najbardziej lubię nasze
lokalne nagrody i honory, choćby Medal za Zasługi dla Gminy Międzylesie.
Podobnych do naszego funduszy jest już zapewne sporo, niewątpliwie śledzisz ich
poczynania… Jest w ich działaniach coś co wywołuje u Ciebie coś na kształt zazdrości,
lub w sposób szczególny je wyróżnia?
Jako prezeska Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce wiem dobrze, kto, co i jak robi,
a poza tym podejmujemy wspólne działania, więc znam ich „moce przerobowe”. Czy
zazdroszczę ? Może skuteczniejszego pozyskiwania 1%, może rozmachu w podejmowaniu
równocześnie wielu działań, może ich łatwości przekonywania samorządów, by
współfinansowały Program grantowy „Działaj Lokalnie”.

Jednak zamiast zazdrościć namawiam do wspólnych działań. I tak, w ostatnim roku
fundusze skupione w Federacji razem z Fundacją 4F Pomaga przeprowadziły konkurs
„Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy Ich Dzieciom”, który miał być formą podziękowania dla
heroicznej pracy lekarzy, ratowników, pielęgniarek, salowych, etc. w dobie pandemii. Dzieci
pracowników służby zdrowia miały napisać „Dlaczego moja mama/tata jest bohaterem?”.
Przyznaliśmy 1000 kart podarunkowych, każdy o wartości 500 zł na zakupy w sklepach 4F.
Poszło fantastycznie, więc uruchomiliśmy drugi konkurs „Jakiego sportu chciałbyś się
nauczyć w przyszłym roku i dlaczego?” Tu rozdaliśmy w ramach nagród 500 kart
podarunkowych o wartości j.w. Teraz czekamy na podpisanie umowy w ramach programu
NOWEFIO 2021 na realizację projektu „Siłą Federacji Funduszy Lokalnych są jej członkowie”,
więc będzie się działo.
Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Funduszem Lokalnym
Nie jest to dobry czas dla organizacji pozarządowych, bo i rząd nas nie lubi i coraz
mniej źródeł finansowania. Działalność zawiesiło lub znacznie ograniczyło ponad 30%
NGOsów w Polsce. Fundusze trwają, bo posiadają kapitał żelazny pozwalający zachować
ciągłość funkcjonowania, ale niestety go „przejadamy”. Mamy wpłaty z 1 % podatku
dochodowego, wpłaty od osób fizycznych na program stypendialny, no i startujemy w
konkursach grantowych. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom, by spełniać oczekiwania
lokalnej społeczności. I zapewne będziemy działać w mniejszym i większym stopniu tak długo
jak będziemy potrzebni.
Zbliżając się do końca naszej rozmowy nie mogę nie zapytać o związki Funduszu z
Międzylesiem, i czy moje małej, pięknej gminie pomoc Funduszu pozwoliła na realizację
pożytecznych zadań i inicjatyw ?
Gmina Międzylesie od samego początku współpracuje z Funduszem, więc jesteście mi
bardzo bliscy i nie tylko z sympatii do Burmistrza Korczaka, ale przede wszystkim z powodu
realizowanych programów i projektów, a było ich już bardzo, bardzo wiele. Tereska Sobierska
reprezentuje gminę w zarządzie Funduszu, więc jestem na bieżąco z lokalnymi wyzwaniami. No
i ten medal, o którym pisałam wcześniej bardzo mnie rozochocił 
I – już na sam koniec ! Czy Uważasz, że Twoja praca jest doceniana ?
Wiesz, ja już jestem w tym wieku, że nie potrzebuję ciągłej aprobaty i pochwał, choć
nie przeczę miło jest dostawać nagrody dla Funduszu, bo wiem, że służymy dobrej sprawie.

Dziękuję za rozmowę
INFORMACJE COVID 19:
KWARANTANNA : POWIAT – 215 osób
GMINA – 9 osób
ZACHOROWAŃ – 0

tworzonej Społecznej
Inicjatywy
Mieszkaniowej
9/
przystąpienia do opracowania
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Międzylesie

25 CZERWCA 2021 R.
ODBYŁA SIĘ
XXXIV SESJA RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
W PROPONOWANYM
PORZĄDKU OBRAD
ZNALAZŁY SIĘ PROJEKTY
NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ :
1/ udzielenia Burmistrzowi wotum
zaufania
2/
zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2020
3/ absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Międzylesie za rok 2020
4/ zmian w budżecie gminy na rok
2021
5/
zmieniająca uchwałę Nr
XXXIII/173/2021 Rady Miejskiej w
Międzylesiu w sprawie określenia cen
biletów wstępu na basen kąpielowy w
Międzylesiu.
6/
wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego
7/ wyrażenia zgody na utworzenie
spółki SIM Sudety spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
8/ zatwierdzenia wniosku o wsparcie
ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju
Mieszkalnictwa
na
sfinansowanie objęcia udziałów w

posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się
bez udziału publiczności – podstawa
prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia
2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych i wywoływanych nimi
sytuacji
kryzysowych
(Dz.
U.
2020.374.ze zm.).
Zainteresowanych przebiegiem
sesji zapraszamy jak zwykle na stronę
www.miedzylesie.pl gdzie w katalogu
BIP po otwarciu zakładki Rada Miejska
zapoznać się można z protokółem z
obrad

UROCZYSTA XXXV SESJA
RADY MIEJSKIEJ
MIĘDZYLESIA
ZASŁUŻENI DLA MIASTA I
GMINY MIĘDZYLESIE
W ramach obchodów XXVI Dni
Międzylesia w piątek 9 lipca br; o godz.
13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku

Kultury w Międzylesiu odbyła się XXXV
uroczysta Sesja Rady Miejskiej w
Międzylesiu. Była to sesja zorganizowana
inaczej aniżeli dotychczasowe ponieważ
odbyła się w ograniczonym gronie
zaproszonych gości, co wynika z pandemii
i potrzeby zachowania zasad większej
ostrożności. Stałym punktem programu
uroczystych sesji organizowanych z okazji
Dni Międzylesia jest wyróżnienie osób i
podmiotów za swą działalność na rzecz
gminy i uhonorowanie ich tytułem
„Zasłużony dla Miasta i Gminy
Międzylesie”.
W tym roku poczet zasłużonych poszerzył
się o trzech nominowanych przez Kapitułę
Wyróżnienia, a wśród nich znaleźli się:

Wszystkim zasłużonym składamy
wyrazy szacunki i uznania. Niech to
wyróżnienie
będzie
powodem
do
zadowolenia, a także motywacją do
dalszego działania na rzecz środowiska
lokalnego.

Janusz
Bańkowski sołtys
Smreczyny - aktywista i społecznik, jako
pierwszy ze wszystkich sołectw na terenie
gminy włączył się w akcję szczepień
ochronnych dla mieszkańców swojej
miejscowości, a ponadto zintegrował
społeczność wsi.
Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z
o.o. Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej - jako
szpital stale współpracuje z władzami
Międzylesia w obszarze zapewnienia
mieszkańcom ochrony zdrowotnej. W
czasie szczytu epidemii przyjął większość
pacjentów
covidowych
z
gminy
międzylesie.
Wyróżniona
została
także
Podstacja Ratownictwa Medycznego w
Bystrzycy Kłodzkiej SP ZOZ w Kłodzku. To zespół ludzi którzy są obecni w życiu
miast i gmin na co dzień nie tylko w
związku z ratowaniem życia ludzkiego.
Włączają się także
np.
w
zabezpieczanie
medyczne
imprez
masowych i inne działania prozdrowotne…

OTWARCIE WIEŻY
WIDOKOWEJ NA CZERŃCU

28 czerwca 2021 roku odbyło się
uroczyste otwarcie wieży widokowej
na Czerńcu (891 m n.p.m.), wybudowanej
w ramach projektu pn. „Polsko-Czeski
Szlak Grzbietowy – Część Wschodnia”
realizowanego przez 18. partnerów z Polski
i Czech. Na uroczystość przybyli
zaproszeni goście w tym przedstawiciele
Euroregionu Glacensis z obu stron
pogranicza, przedstawiciele lokalnych
władz, mieszkańcy oraz partnerzy tzw.
„Grzbietówki”. Głównym celem projektu
jest budowa lub odbudowa 11. wież
widokowych na szczytach Gór Orlickich,
Bystrzyckich i Sowich.

Czerniec to drugi w kolejności najwyższy
szczyt Gór Bystrzyckich.

REMONT FONTANNY
W PARKU W MIĘDZYLESIU
9 lipca 2021 r. zakończył się remont
fontanny w parku na pl. Wolności w
Międzylesiu. Prace remontowe wykonała
firma MENTIS Małgorzaty Neumann, ul.
Kopernika 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
W ramach prac wykonano nowe obrzeże
fontanny z
płytek
z
piaskowca,
oczyszczono nieckę fontanny, pokryto
fontannę
specjalnym
impregnatem,
wymieniono oświetlenie na nowe. Koszt
remontu wyniósł: 24.300,00 zł.

ROBOTY PUBLICZNE

Wieża została wybudowana w
pięknym punkcie widokowym gminy
Międzylesie. Ma 23 metry wysokości co
pozwala – po wejściu na jej najwyższą
platformę, na podziwianie całej panoramy
Gór Orlickich, Bystrzyckich i Sowich.

W czerwcu bezrobotni zatrudnieni
w Urzędzie Miasta i Gminy w ramach robót
publicznych kontynuowali prace na
gminnych drogach publicznych. W ramach
prac usuwano gałęzie ograniczające
widoczność, wykoszono pobocza, załatano
ubytki nawierzchni. Prowadzono także
prace
związane
z
prawidłowym
oznakowaniem
dróg.
Pracownicy
zajmowali się także pracami związanymi z

utrzymaniem gminnych skwerów i placów.
W ramach robót odnowiono salę
konferencyjną w budynku Urzędu Miasta i
Gminy Międzylesie a także kaplicę i
ogrodzenie na cmentarzu parafialnym w
Międzylesiu.

mające na celu udrożnienie i poprawę
spływu wody w rowach w miejscowości
Długopole Górne i Domaszków. Te
działania zapobiegną w przyszłości
zalewaniu pobliskich gruntów oraz
budynków
mieszkalnych
podczas
nawalnych deszczów, które coraz częściej
nawiedzają nasze tereny.

SPOŁECZNA INICJATYWA
MIESZKANIOWA

REMONT ROWÓW
MELIORACYJNYCH W
DŁUGOPOLU GÓRNYM I
DOMASZKOWIE

14 lipca 2021 r. Burmistrz Miasta i
Gminy Międzylesie odebrał z rąk
Grzegorza Macko – Wicemarszałka
Województwa Dolnośląskiego promesę dla
naszej gminy w wysokości 18.511,00 zł z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
rowów melioracyjnych na terenie gminy.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem
zostaną wykonane prace melioracyjne

Gmina
Międzylesie
zamierza
przystąpić do spółki SIM Sudety Sp. z o.o.,
utworzonej wspólnie z innymi gminami
powiatu kłodzkiego i Krajowym Zasobem
Nieruchomości, reprezentującym w spółce
Skarb Państwa, której celem jest realizacja
inwestycji mieszkaniowych, tj. budowa
domów mieszkalnych na wynajem.
Każda gmina na objęcie udziałów w
nowo tworzonej spółce może otrzymać
jednorazowe wsparcie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w
wysokości 3 milionów złotych Są to środki,
które
mają
zapewnić
koszty
funkcjonowania spółki w perspektywie
wielu lat oraz zapewnić wszystkie wydatki
związane z uzyskaniem pozwoleń na
budowę tj. projekt, badania, decyzje
środowiskowe
etc.
Wkładem
niepieniężnym gminy będzie nieruchomość
gruntowa wskazana przez Gminę, na której
inwestycja
zostanie
zrealizowana.
Zarówno za wartość 3 mln zł., jak i
zawartość nieruchomości (zostanie ona
wyceniona operatem szacunkowym) gmina
obejmie udziały w spółce.
Montaż finansowy
inwestycji
przedstawia
się
następująco:
35%
bezzwrotnego grantu
z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 10%
grant z Rządowego Funduszu Rozwoju

Mieszkalnictwa na budowę infrastruktury,
35-55% preferencyjny kredyt udzielony
spółce
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz 10-30% partycypacja
lokatorów.
Z założenia projekt ten skierowany
jest do osób (mieszkańców danej gminy),
nieposiadających
tytułu prawnego do
innego lokalu oraz spełniających określone
kryteria dochodowe (zbyt wysokie do
ubiegania się o lokal komunalny i zbyt
niskie na zakup mieszkania we własnym
zakresie). Pierwszeństwo mają rodziny z
dziećmi i osoby powyżej 60 roku życia.
Przydział
lokali
poprzedza
przeprowadzenie naboru, dokonywane
przez Gminę, na terenie której realizowana
jest inwestycja.

odbudowa wieży na Śnieżniku, promocja
wieży widokowej w ramach Grzbietówki –
Część Wschodnia (m.in. na Czerńcu),
wymiana kotłów na terenie gmin ziemi
kłodzkiej,
oznakowanie
szlaków
rowerowych.
Zebrani
przedstawiciele
gmin
pozytywnie ocenili pracę zarządu i
jednomyślnie
udzielili
absolutorium
zarządowi.

SZCZEPEINIE W MOBILNYM
PUNKCIE W GMINIE
MIĘDZYLESIE

Gmina
Międzylesie
planuje
zrealizować inwestycje budowlaną na około
20 mieszkań, na działce gminnej
zlokalizowanej w Międzylesiu przy ul.
Warszawskiej.
Kwestie organizacyjne związane z
utworzeniem spółki i wniesieniem aportu
(co wymaga podjęcia stosownych uchwał
przez każdą z gmin), mają zostać
zrealizowane do końca 2021 r. Około 14
miesięcy zajmą kwestie projektowe. Sama
budowa potrwać ma około 12 miesięcy.

WALNE ZGROMADZENIE
STOWARZYSZENIA
GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
30 czerwca w Boguszynie odbyło
się walne zgromadzenie Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Kłodzkiej. W trakcie
zgromadzenia przeanalizowano wykonanie
zadań na rok 2020, którymi były m.in.

Trwa akcja Narodowego Programu
Szczepień. W jej ramach mieszkańcy gminy
Międzylesie mają możliwość zaszczepienia
się w mobilnym punkcie szczepień na
terenie gminy. W miejscowości Smreczyna
w dniu 29.06. zaszczepionych zostało 22
osób, natomiast w dniu 14.07. w
Domaszkowie 39 osób. Szczepienie
przeciw COVID-19 to przede wszystkim
ochrona siebie oraz swoich bliskich a także
szansa na powrót do normalnego
funkcjonowania.

Mieszkańcy gminy Międzylesie,
którzy chcą zaszczepić się w mobilnym
punkcie szczepień na terenie gminy
proszeni są o zapisanie się pod wskazanymi
numerami telefonów:
74 8 126 327 wew. 15 – Urząd Miasta i
Gminy Międzylesie

działania mające na celu oczyszczenie
terenu ze znalezionych przedmiotów.
Kontynuacja prac nastąpiła w dniu
3.07.2021 r. Do czasu zakończenia działań
przez patrol saperski, prace na budowie
zbiornika zostały wstrzymane a Policja
zabezpieczała teren budowy. Łącznie
zostało znalezionych 150 niewypałów.

74 8 126 343 – Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Międzylesiu

Obecnie prace na zbiorniku zostały
wznowione.

Lub mogą się zgłosić do Sołtysa w swojej
wsi.
Podczas zapisu potrzebne będzie wskazanie
numeru PESEL oraz kontaktowego numeru
telefonu.

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
NA TERENIE BUDOWY
ZBIORNIKA W BOBOSZOWIE

W dniu 30.06.2021 r. podczas
prowadzonych robót ziemnych na terenie
budowy zbiornika przeciwpowodziowego
w Boboszowie natrafiono na przedmioty
pochodzenia wojskowego.
Po
wykryciu
przedmiotów
niebezpiecznych roboty zostały przerwane
a
teren
został
zabezpieczony.
Powiadomiona została Policja, która
zabezpieczyła teren przed ingerencją osób
postronnych a także powiadomiła o
zaistniałej sytuacji patrol saperski. W dniu
1.07.2021 r., patrol saperski podjął

KONSULTACJA PROJEKTU
CYKLOSTRADA
DOLNOŚLĄSKA
18 czerwca w Ludwikowicach
Kłodzkich odbyły się konsultacje projektu
Cyklostrada Dolnośląska. Projekt był
przedstawiony przez marszałka Grzegorza
Macko i dyrektora Zatheya. W
czasie
konsultacji burmistrz Tomasz Korczak
przekazał panu marszałkowi koncepcję
realizacji
ścieżek
rowerowych
i
singletracków na terenie ziemi kłodzkiej.

RADA MIEJSKA W
MIĘDZYLESIU Z WIZYTĄ NA
PLACU BUDOWY ZBIORNIKA
PRZECIWPOWODZIOWEGO
5 lipca, na zaproszenie dyrektora
Henryka Wolffa, teren budowy zbiornika w
Roztokach odwiedziła Rada Miejska pod
przewodnictwem pana Jerzego Marcinka z
udziałem
burmistrza.
Projekt
jest
realizowany przez firmę PORR.
Radni zwiedzili plac budowy,
szczegółowo zostali zapoznani z zasadą
funkcjonowania zbiornika. Rozmawiano
też o możliwości zalania zbiornika w
przyszłości.

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
12 lipca w Wambierzycach odbyły
się uroczystości z okazji święta Policji. W
uroczystościach wziął udział Komendant
Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp.
Dariusz Wesołowski, ksiądz biskup Adam
Bałabuch, Wicewojewoda Dolnośląski
Bogusław
Szpytma,
wójtowie
i
burmistrzowie ziemi kłodzkiej.
W trakcie uroczystości wręczono
awanse na wyższy stopień służbowy, a
przedstawiciele
samorządu
wręczyli
nagrody
dla
wyróżniających
się
funkcjonariuszy. Burmistrz Międzylesia
nagrodził dzielnicowego Marka Ruczaja.

DZIENNIKARZE NA CZERŃCU
13 lipca przybyła do gminy
Międzylesie grupa 15. dziennikarzy z
różnych redakcji celem zapoznania się z
realizacją projektu „Budowa Wieży na
Czerńcu”.
Przybyli
goście
z
zainteresowaniem zadawali wiele pytań
dotyczących
pomysłu
i
realizacji
przedsięwzięcia. Wizyta była jednym z
elementów promocji zadania „Budowa
wież widokowych Grzbietówka – Część
Wschodnia”.

WALNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW ZUK
29.06.2021r. odbyło się zwołane
przez Prezesa ZUK Sp. z o.o. w
Międzylesiu Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia
wybrany został
Burmistrz Tomasz
Korczak.
Zgromadzenie podjęło szereg uchwał
między innymi uchwały zatwierdzające
sprawozdania:
- finansowe
- zarządu
- Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu wystapił z pismem do
Zgromadzenia Wspólników o podział zysku
za rok 2020 w wysokości 17.999,78zł z
przeznaczeniem na pokrycie strat z lat
ubiegłych, wniosek został przyjęty i podjęto
uchwałę w tej sprawie.
Podjęto również
absolutorium dla:

uchwały

dotyczące

-Prezesa Zarządu
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Członków Rady Nadzorczej
W sprawach róznych omówiono temat
zrekultywowanego wysypiska odpadów w
Miedzylesiu.
Sprawozdania spółki referowali Krzysztof
Kowalski i Maria Nowak.
Na posiedzeniu obecna była skarbnik Agata
Ziental oraz protokulantka Lilla Krawiec.

ROCZNICOWE OBCHODY

sprawiła
wiele
radości
wszystkim
bawiącym się. Podczas obchodów 75-lecia
Klubu Sudety Międzylesie wszystkim
zawodnikom
zostały
złożone
podziękowania, medale i upominki.

ZAWODY SPORTOWO –
POŻARNICZE
OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH Z POGRANICZA
POLSKO- CZESKIEGO
MIĘDZYLESIE- ORLICKÉ
ZÁHOŘÍ

25.06.2021 na placu sołeckim w
Kamieńczku odbyły sie uroczyste obchody
z okazji 75 lecia istnienia klubu MLKS
Sudety Międzylesie.
Podczas uroczystośći wszyscy
uczestnicy
zostali
poczęstowani
słodkościami i napojami był także skromny
poczęstunek . Wspólne rozmowy i zabawy
umożliwiły większą i silniejszą integrację
między wszystkimi zawodnikami klubu, co
z pewnością pozytywnie wpłynie na
przyszłe wyniki. Kulturalna zabawa

3 lipca 2021 r. przeprowadzono gminne
zawody sportowo-pożarnicze na boisku
sportowym we wsi Domaszków w ramach
realizacji projektu pn.: „Poznajmy się
lepiej- Międzylesie i Orlické Záhoří”.
Coroczne
organizowanie
zawodów
strażackich ma na celu mobilizację do
intensywnego szkolenia pożarniczego –
wszystko
po
to,
by
skutecznie
przeprowadzać akcje ratowniczo-gaśnicze.
Jest to też rodzaj oceny stanu wyszkolenia
pożarniczego strażaków-ochotników, jak
również przygotowywanie do startu w
zawodach wyższego szczebla. Zawody

organizowane w takiej formie służą do
popularyzowania wśród społeczeństwa
zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Pożarnicze: Goworów, Roztoki,
Międzylesie,
3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
do
12
lat:
Międzylesie,
Domaszków,
4. Zaproszona
jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Rep. Czeskiej: SDH Lichkov.
Drużyny zmierzyły się w sztafecie
pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych z
elementami sztafety. Rywalizacja była
zacięta, ale uczestnikom nie brakowało też
dobrego
humoru.
Na
zakończenie
Przewodniczący Komisji druh Jacek Pilny
odczytał protokoły Komisji Sędziowskiej
podając
szczegółowe
wyniki
w
poszczególnych konkurencjach.
W kategorii OSP:
1
2
3
4
5

miejsce – Domaszków
miejsce – Międzylesie
miejsce – Goworów
miejsce – Długopole Górne
miejsce – Roztoki

W kategorii MDP:
1
2
3

W zawodach wzięło udział łącznie11
drużyn:
1. Ochotnicze
Straże
Pożarne:
Goworów, Roztoki, Długopole
Górne, Domaszków, Międzylesie,
2. Młodzieżowe
Drużyny

miejsce – Goworów
miejsce – Roztoki
miejsce - Międzylesie

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak wraz z Dowódcą JRG PSP
w Bystrzycy Kłodzkiej Piotrem Budnikiem,
Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu
Kłodzkiego
Piotrem
Marchewką,
Nadleśniczym Nadleśnictwa Międzylesie
Krzysztofem Rusinkiem, Burmistrzem
Miasta
i
Gminy
Dolsk
Barbarą
Wierzbińską, oraz Przewodniczącym Rady
Miejskiej
w
Międzylesiu
Jerzym
Marcinkiem
uhonorowali
drużyny
pamiątkowymi dyplomami i pucharami
dziękując wszystkim startującym drużynom
za udział w zawodach. Podziękowano

Jednostkom OSP za stałą współpracę,
gotowość bojową i pomoc mieszkańcom
gminy.

Fundatorami nagród byli: Burmistrz
MiG
Międzylesie,
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Międzylesie oraz Starosta
Powiatu Kłodzkiego.

XXVI DNI MIĘDZYLESIA

W ramach projektu pn.: „Poznajmy się
lepiej- Międzylesie i Orlické Záhoří”
zakupiono nagrody za zajęcie miejsca I-III
drużyn męskich, a pozostałym uczestnikom
rozdano upominki. Dla wszystkich
zapewniono także usługę cateringową.
Zawody
przebiegały
bardzo
sprawnie
dzięki
zdyscyplinowaniu
druhów oraz dobrej organizacji ze strony
gospodarzy
OSP
Domaszków.

Grillowanie pod Trójmorskim
Wierchem to kolejna impreza w ramach
XXVI Dni Międzylesia. Mogliśmy je
zrealizować dzięki dofinansowaniu ze
środków
Unii
Europejskiej,
za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis w
ramach projektu "Śladami Tkaczy na
pograniczu polsko-czeskim".

Po oficjalnym otwarciu XVI
Grillowania
pod
Trójmorskim
Wierchem
nastąpiło
wręczenie
upominków dla dzieci biorących udział w
konkursie
internetowym
"Śpiewamy
Polskie Piosenki", po czym scenę
opanowały amatorskie zespoły śpiewacze.
I tak zespół „Międzylesianki” otworzył
nasze Międzyleskie Dni Dziedzictwa, jako
kolejny wystąpił zespół taneczny „Plus
Minus” i grupa dziecięca Waliszowanie .
Kilkakrotnie
zaprezentowały
układy
taneczne panie z Akademii Ruchu z
Goworowa.

wsi, w tym również pieśni czeskie. Bardzo
dziękujemy wszystkim wykonawcom za
piękne występy!
W ramach projektu „Śladami
Tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”
przeprowadzono konkurs na danie z kaszy
.Do konkursu przystąpiło 11 osób-ekip.
Trzyosobowa
Komisja konkursowa
wyłoniła zwycięzców:
I miejsce-Krystyna Bilicka –Pierogi z kaszą
i tofu, kotlety z kaszy z pieczarkami i
serem, sałatka z kaszą , fetą i suszonymi
pomidorami
II miejsce –Joanna Krawiec -pierogi leśne z
jeleniną i kaszą, kasza gryczana z sosem z
prawdziwków, dip paprykowo -cukiniowy
i nalewka aroniowa
III miejsce-Lucyna Kołodziej-ravioli z
kaszanką gryczaną i leśnymi grzybami
oraz jedno wyróżnienie za ciasto
czekoladowe z kaszy dla Katarzyny
Bernasińskiej.

Dużo lokalnego folkloru zaprezentował
zespół ludowy „Przełomiacy” z Barda
Śląskiego,a naszą gminę reprezentowały
kolejne dwa zespoły:” Długopolanie” i
„Róża”

Na koniec wystąpiła „Kapela
Zielonych Granic”,która wykonała pieśni
regionalne, zebrane z naszych pobliskich

W
XVI
Grillowaniu
pod
Trójmorskim Wierchem udział wzięło 8
drużyn grillujących: sołectwa: Dolnik,
Jodłów, Potoczek, Nowa Wieś, Międzylesie
oraz Koło Łowieckie Ostoja i ekipa z UMIG
.Tradycyjnie zebrane pieniądze przekazano
na
ręce
pani
Joanny
Wichłacz

reprezentującej Placówkę OpiekuńczoWychowawczą nr 1 i 2 w Domaszkowie.
Oto zwycięzcy XVI Grillowania:

PUCHAR BURMISTRZA
MIĘDZYLESIA

I miejsce Ostoja, II miejsce sołectwo Nowa
Wieś i III miejsce sołectwo Potoczek.
Gwiazdą wieczoru
był zespół
Słowianki, z koncertem „Słowiańska
Krew”. Wspaniały występ pań, niezwykle
energetyczny i przebojowy porwał wiele
osób do tańca.
Na zakończenie XXVI Dni
Międzylesia na niebie rozbłysły cudowne
fajerwerki. Po pokazie sztucznych ogni pan
Artur Pawłowski poprowadził zabawę
taneczną do „białego rana”

4 lipca br. w Domaszkowie odbył się
turniej piłkarski o Puchar Burmistrza
Międzylesia. W turnieju brały udział 3 drużyny.
1. miejsce „Śnieżnik” Domaszków
2. miejsce „Sudety” Międzylesie
3. miejsce „Sklejka” Domaszków
Gratulujemy!!!

„KORONA MIĘDZYLESIEUPHILL WILCZA
MIĘDZYLESKA” WYNIKI
10 lipca 2021 r. w Domaszkowie
odbył się kolejny etap zawodów
rowerowych „Korona Międzylesie- Uphill
Wilcza Międzyleska”
zrealizowane w
ramach
projektu
nr
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002572 pn.
„Przenikanie się kultur pogranicza w
gminach Międzylesie - Orlické Záhoří”
realizowanego ze środków EFRR w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2014-2020, oraz
budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis.

Poniżej przedstawione zostały
wyniki poszczególnych zawodników z
podziałem na kategorie. Zwycięzcom
gratulujemy, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za świetną zabawę i
rywalizację FAIR PLAY
KOBIETY
1.
2.
3.
4.

Joanna Bzowy
30,23
Anna Zoszczak
30,52
Edyta Samborska
31,13
Katarzyna Grzybowska-Kania
33,34
5. Agnieszka Majewska 34,07
6. Krystyna Korczak
37,01
7. Ilona Wróbel
43,57

MĘŻCZYŹNI
Ireneusz Działkowski 25,37
Sławomir Ratuszniak 26,02
Robert Karmelita
26,24
Łukasz Korczak
28,31
Andrzej Jędrzejewicz 28,33
Zbigniew Rycombel 31,54
Jakub Góźdź
32,40
Aleksander Czopik 32,59
Rafał Majewski, Natasza, Nadia
34,07
10. Tomasz Korczak
35,03
11. Zygmunt Stock
37,11
12. Piotr Wróbel, Mikołaj 50,21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TURNIEJ KRZYSZTOFA

MISTRZOSTWA PODCZAS
ZLOTU…

11.07.2021r na boisku sportowym w
Międzylesiu odbył się XXVIII Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Krzysztofa Tegorocznym
zwycięzcami zostali:
I miejsce Sudety Międzylesie
II miejsce Zawisza Dolsk
III miejsce Muchobór Wrocław
IV miejsce Śnieżnik Domaszków
Zawodnik FAIR PLAY Olczyk Marian
Najlepszy Bramkarz Hubert Kubiak
Król strzelców Filip Kurasz

26.06.2021 roku odbył się w
Niemojowie Zlot Motocyklowy podczas
którego odbyły się II Mistrzostwa w
Wyciskaniu sztangi leżąc. Klub MLKS
„Sudety” sekcja sportów siłowych
zorganizowała
turniej
na
którym,
motocykliści rywalizowali o puchar
najlepszego motocyklisty. Panie również
brały udział w zawodach.

DOMASZKOWSCY
UCZNIOWIE IDĄ NA
WAKACJE…

25 czerwca 2021 roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym imienia Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego

2020/2021. Ze względów bezpieczeństwa
uczniowie zostali podzieleni na cztery
grupy i przychodzili do szkoły na
wyznaczoną godzinę. Uroczystość miała
miejsce w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej. Uczniowie, z rąk pani
dyrektor, odbierali nagrody książkowe za
bardzo dobre wyniki w nauce. Najwyższą
średnią ocen w szkole 5,8 uzyskała Maja
Nicoś . Najlepszym absolwentem okazał się
Miłosz Węgrecki ze średnią ocen 5,4.
Otrzymali oni pamiątkowe statuetki.
Niezwykle wzruszającym momentem było
pożegnanie klasy ósmej, której uczniowie w
pięknych
słowach
podziękowali
nauczycielom i pracownikom szkoły za
pomoc i wsparcie.
Życzymy wszystkim wspaniałych
wakacji i pełnego zapału powrotu do ław
szkolnych.

WYCIECZKA SZLAKIEM
WIEŻ WIDOKOWYCH
3 lipca odbyła się wycieczka z
PTTK Międzygórze szlakiem wież
widokowych, w której wzięli udział
uczniowie z SKKT Domaszków. Busem
dojechaliśmy do Gorzuchowa, skąd
powędrowaliśmy na Grodziszcze 396 m
n.p.m. Znajdują się tu ruiny wieży z
początków XX w. Następnie udaliśmy się
do Suszyny na wieżę Suszynka, skąd
rozpościera się piękny widok na Kotlinę
Kłodzką.

Następnie pojechaliśmy do Wambierzyc dolnośląskiej Jerozolimy. Zwiedziliśmy tu
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej
Królowej Rodzin. Pan Bogusław Stecki Przewodnik Sudecki opowiedział nam
historię powstania tego kościoła. W drodze
powrotnej wstąpiliśmy
do Wolan na
pyszną rybkę.

WYCIECZKA DO JODŁOWA
I PISAR
27 czerwca 2021 odbyła się kolejna
wycieczka szlakiem kościołów
i
kapliczek w gminie Międzylesie. Tym
razem uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im Przyjaciół Dzieci z
Domaszkowa uczestniczyli wraz z panią
Bożeną Gałuszą we Mszy Świętej w
Jodłowie, gdzie sprzedawali za dowolną
ofiarę różańce misyjne na misje San Ramon
w Peru.

Na koniec spotkaliśmy się w
Pisarach na słodkim poczęstunku. Tym
radosnym
akcentem
rozpoczęliśmy
wakacje.

WYCIECZKA DO BARDA
ŚLĄSKIEGO

Obejrzeliśmy zabytkowy kościół pw. św.
Jana Chrzciciela. Pochodzi on z XVIII w .
W ołtarzu głównym znajduje się obraz
przedstawiający chrzest Pana Jezusa. Ołtarz
boczny św. Anny po lewej stronie, a po
prawej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W Jodłowie znajduje się również krzyż
figuralny z 1861 roku oraz dwie kapliczki
wymagające odrestaurowania i metalowy
krzyż na kamiennym postumencie.
W Pisarach zwiedziliśmy kościół
pw. św. Wacława z XIX w. W ołtarzu
głównym
jest figura św. Wacława.
Odwiedziliśmy również kapliczki św.
Onufrego, św. Ambrożego, Najświętszej
Maryi Panny, dwa kamienne krzyże. W
Potoczku
znajduje się kapliczka, oraz
zniszczony blaszany krzyż na lipie. Dolnik
posiada kamienną figurę Niepokalanej
Maryi Panny i kapliczkę w lesie.
Wycieczka pokazała dzieciom bogactwo
zabytków sakralnych najbliższej okolicy.

19.06.2021r. członkowie SKKT
wzięli udział w wycieczce do Barda. Po
przyjeździe na miejsce skierowaliśmy
swoje kroki wraz z przewodnikiem na Górę
Bardzką (583 m n.p.m.), którą określa się
jako Górę Kalwarię.

Na jej szczycie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej Płaczącej.
Idąc po drodze mija się stacje Drogi
Krzyżowej z 1822r. W połowie drogi do
kaplicy znajduje się "Studzienka Maryi", a
nad nią Kamienny domek z 1893r.
Byliśmy również na punkcie widokowym
koło krzyża skąd rozciąga się piękna
panorama na Bardo i okolice. Następnie
udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej

Strażniczki Wiary. Barokowa bazylika pw.
Nawiedzenia NMP została wybudowana w
latach 1686 - 1704. Znajduje się w niej
najstarsza
drewniana rzeźba
romańska - figurka Matki Bożej Bardzkiej.
Wróciliśmy trochę zmęczeni wędrówką na
górę, a jednocześnie bardzo zadowoleni.
Mogliśmy podziwiać piękno przyrody, oraz
zabytki sakralne Barda. Ważną rzeczą dla
naszego zdrowia jest aktywne spędzanie
wolnego czasu.

WAKACJI DLA
PRZEDSZKOLAKÓW
NADSZEDŁ CZAS…
29.06.2021r. odbyło się uroczyste
zakończenie
roku
przedszkolnego
2020/2021.
Uroczystość
została
zorganizowana na sali gimnastycznej w
budynku
szkoły
podstawowej
z
zachowaniem wszelkich zasad reżimu
sanitarnego. Wszystkie przedszkolaki
otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pani
dyrektor
serdecznie
podziękowała
rodzicom za pomoc i zaangażowanie w
życie placówki.
Najstarsza z grup pożegnała mury
przedszkola i już po wakacjach rozpocznie
nową przygodę edukacyjną w klasie
pierwszej. Trzymamy za nich kciuki i
będziemy ich zawsze mile wspominać
Dyrektor oraz grono pedagogiczne
życzy wszystkim udanych, słonecznych, a
przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu .

POMOC MISJOM SAN RAMON
W PERU

Dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie włączyły się w pomoc misji
San Ramon w Peru, z którą dwa lata temu
nawiązaliśmy współpracę. Pani katechetka
Bożena Gałusza wraz z dziećmi z Koła
Misyjnego i Szkolnego Koła Krajoznawczo
Turystycznego zwiedzając kościoły w
gminie Międzylesie za dowolną ofiarę
sprzedawali różańce misyjne. Ludzie, gdy
dowiedzieli się, że dzieci zbierają pieniądze
dla dzieci na misje to chętnie ofiarowywali
pieniądze na szczytny cel. Odwiedzając
kościoły
w
Długopolu
Górnym,
Niemojowie,
Szklarni,
Goworowie,
Pisarach i Jodłowie zebraliśmy kwotę 1100
zł Dzieci angażując się w pomoc uczą się od
najmłodszych lat, że trzeba się dzielić z
innymi i można coś zrobić dobrego dla
potrzebujących.
Bardzo
dziękuję
wszystkim, którzy wsparli to szlachetne
dzieło. Po wakacjach w dalszym ciągu
zamierzamy kontynuować pomoc dla
dzieci, które często cierpią głód i bez
wsparcia misji nie mogłyby się uczyć.

ORLE” NA DNI MIĘDZYLESIA

10.07.2021r. z okazji obchodów Dni
Międzylesia, Uczniowski Klub Sportowy
"ORLE" Międzylesie zorganizował turniej
piłkarski dla dzieci z rocznika 2009 i
młodszych. W turnieju udział wzięły
drużyny Śnieżnik Domaszków, Trojan
Lądek Zdrój, Łomniczanka Stara Łomnica i
Sparta Stary Waliszów. Mecze rozgrywane
były systemem mecz i rewanż.
Po
zakończonym turnieju wręczone zostały
medale okolicznościowe i puchary, a także
coś słodkiego.

WEŹ UDZIAŁ W
NARODOWYM SPISIE
POWSZECHNYM LUDNOŚCI I
MIESZKAŃ
SPISZMY SIĘ DLA POLSKI !
Na terenie całego kraju trwa
Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań. Każdy z nas ma obowiązek
wziąć w nim udział. Podstawą metodą jest
samospis internetowy. Formularz spisowy
dostępny jest na stronie GUS spis.gov.pl.
Zapraszamy również do Urzędu Miasta i
Gminy Międzylesie w celu spisania się na
specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym.
Z osobami, które nie dokonają
samospisu
będą
kontaktować
się

telefonicznie
rachmistrzowie.
Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Wszelkich
niezbędnych
informacji
odnośnie
Narodowego
Spisu
Powszechnego
udzielimy w Urzędzie Miasta i Gminy pod
nr telefonu: 74 812 63 27 wew. 13, 14, lub
15.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko
COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie przed
niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem –
sięgającym nawet 95% – szczepienie
uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym
szybciej
osiągniemy
odporność
populacyjną.
3. Bo możesz!
Szczepionki
na
koronawirusa
dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

są

4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię
na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19
zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym
świecie.
Każdy
zaszczepiony
to
potencjalnie od kilku do kilkunastu osób
uchronionych przed zarażeniem. Już 50%
zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na
zmniejszenie ryzyka szerzenia się w
niej koronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój,
wynikający z bezpieczeństwa własnego i
najbliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlepszych
naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie
do użytku jest zależne od decyzji
Europejskiej Agencji Leków.
7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany
przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój
aktualny stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy
do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do
szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu
nas wszystkich do normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza:
 odejście od maseczek,
 swobodne spotkania z rodziną i
przyjaciółmi,
 powrót dzieci do szkół i rozwój ich
kompetencji społecznych,
 dalszy rozwój gospodarki,
 ochronę miejsc pracy oraz szansę na
nowe zatrudnienia,
 swobodny dostęp do basenów,
siłowni, kin i teatrów,
 wakacje bez ograniczeń,
 poprawę
jakości
życia
nas
wszystkich.
10. Szczepionki
są
najbardziej
skuteczną metodą chroniącą
przed
zarażeniem
różnymi
chorobami.
Ludzkość
z
powodzeniem korzysta z tej
zdobyczy cywilizacji od kilkuset
lat.

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
UZALEŻNIONYCH
I CZŁONKÓW ICH RODZIN
NA CZAS NIEOKREŚLONY
ZAWIESZA SIĘ SPOTKANIA
Z P. ZBIGNIEWEM
CHRAPCZYŃSKIM…

…jednak w czasie, który może być
szczególnie
trudny dla osób
uzależnionych, a także sprzyja
nadmiernemu
spożyciu
alkoholu,
można – w razie potrzeby otrzymania
pomocy, kontaktować się z P.
Zbigniewem Chrapczyńskim
dzwoniąc : 607 984 858 lub 74- 81
40 296

