
 

 

 

 



ROZMOWA NA KONIEC ROKU  

Z TOMASZEM KORCZAKIEM                                                            

BURMISTRZEM MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
 

Jak tradycja każe, spotykamy się na koniec roku. Rok jak każdy był trudny, a na 

dodatek “okraszony” kampanią wyborczą... 

 

Rzeczywiście Drodzy Państwo, zwyczajowo już w Informatorze kończącym rok jest 

krótka rozmowa ze mną. Nie ukrywam, że jest to dla mnie zawsze duże przeżycie, ponieważ 

gonitwa myśli, jaka zawsze mi towarzyszy utrudnia precyzyjne przekazanie informacji dla 

Państwa. 

 Kończymy rok 2018, rok wyborczy. Chciałem podziękować wszystkim, którzy byli na 

wyborach niezależnie od tego jak głosowali, ponieważ mówię o wyborach, jako święcie 

demokracji, to postawa obywatelska skierowana na dobro gminy i kraju. 

 Dziękuję za kolejny mandat zaufania, za to, że będziemy mogli razem pracować na 

rzecz rozwoju naszej gminy. 

 Dziękuję moim kontrkandydatom, że nie sprowadziliśmy kampanii do działań poniżej 

pewnego poziomu. 

 Dziękuję wszystkim kandydatom do Rady i tym wybranym i tym niewybranym, że 

chcieli podjąć się pracy na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Jak zawsze są do realizacji sprawy podstawowe dla mieszkańców – nazwijmy je 

bieżącymi, ale zaplanowane są także  znaczące dla życia mieszkańców gminy 

inwestycje... 

 

 Jesteśmy po wyborach jest czas pracy i inwestowania. Plan działań, który 

przedstawiłem w swoim programie wyborczym uważam, że jest to plan pięcioletni i będę 

starał się go zrealizować. To, że jestem już dłuższy czas z Państwem powoduje, że zawsze 

staram się myśleć, aby zabezpieczyć sprawy podstawowe, czyli: oświatę, sport, sprawy 

komunalne, administracje, wspólne funkcjonowanie i aby było to sprzężone z działaniami 

inwestycyjnymi. Tradycyjnie będziemy pisać projekty, których celem będzie dofinansowanie 

przedsięwzięć. Będą one kierowane do: Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego, 

administracji Rządowej, Funduszy i fundacji oraz wszelkich możliwych instytucji, ponieważ 

pozyskane środki będą umożliwiały finansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym. 

 

Zaplanowane inwestycje wymagają znaczących środków finansowych, a tymczasem jak 

słychać “wiszą” nad samorządami potężne podwyżki i to one w jakimś sensie 

determinować będą ich działania... 

 

 Gmina jest w dobrej sytuacji finansowej. Dług jest poniżej 10 %, i stać nas na to by 

zaciągnąć konieczne kredyty dla potrzebnych działań. Myślę tutaj o: budowie hali sportowej 

w Międzylesiu, sali gimnastycznej w Domaszkowie, remizy w Długopolu Górnym, świetlicy w 

Różance i innych, o których niejednokrotnie mówiłem. Zdaję sobie sprawę, że są to duże 

wyzwania, a realizacja tych zadań uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju. 

Zastanawiamy się nad cenami prądu, gazu, śmieci, benzyny. Czynniki te rzeczywiście będą 



decydowały w znacznym stopniu o podejmowanych decyzjach. Zależy mi dalej na dobrej 

współpracy ze wszystkimi środowiskami. 

 

Zawsze zwracał pan uwagę na dobrą współpracę z sołtysami i Radami Sołeckimi, trwałe 

miejsce zapewnione miała nasza gmina w organizacjach i instytucjach ponadgminnych. 

Będzie kontynuacja ? 

 

Bardzo sobie cenię współpracę z sołtysami i Radami Sołeckimi. Obecnie trwają 

wybory tych organów liczę na to, że będziemy mogli kontynuować dobre praktyki. Zależy mi 

też, aby nasza gmina nadal funkcjonowała w instytucjach ponadgminnych to jest 

Stowarzyszenie Gmin Polskich, Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, 

Związek Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Odnowy wsi, Związek Miast Polskich, bo to daje 

możliwość wspólnych działań oraz wymiany doświadczeń i informacji. 

Będziemy starać się dalej informować Państwa o wszelkich działaniach czy to w drodze 

elektronicznej czy papierowej. Z roku na rok rośnie objętość Informatora. Chciałem 

podziękować zespołowi redakcyjnemu za ciężką pracę by, co miesiąc przekazywać 

kilkadziesiąt stron informacji. 

 

W Roztokach wrze praca przy budowie zbiornika suchej retencji, a w Boboszowie 

głucha cisza... 

 

 Wielu mieszkańców pyta mnie, co ze zbiornikiem w Roztokach i w Boboszowie. 

Budowa zbiornika w Roztokach trwa i przebiega zgodnie z harmonogramem. Jedynym 

problemem, jaki jest na tej budowie to jest to, że nieustannie domagam się, aby był częściowo 

zalany. Trwają na ten temat rozmowy. Jeśli tylko uda się cokolwiek osiągnąć będę na pewno 

Państwa informował. Budowa zbiornika w Boboszowie to większy problem, ponieważ nie 

przesiedlono jeszcze mieszkających tam mieszkańców, a – na dodatek, jest problem ominięcia 

miasta przy dowozie materiałów budowlanych na plac budowy. No i trzecim tematem 

inwestycji jest częściowe zalanie. O tych sprawach również będę starał się na bieżąco 

informować. 

 

Modny w prasie i audycjach publicystycznych jest termin “fundusz obywatelski”. Jest 

szansa, by i u nas taki  powstał ? 

 

Na terenie gminy Międzylesie od lat działa Fundusz Sołecki, który pełni rolę Funduszu 

Obywatelskiego. Fundusz Sołecki to wyodrębniona z budżetu gminy część środków około 350 

tysięcy złotych przekazana do dyspozycji mieszkańców wszystkich miejscowości. Staram się 

nie wtrącać się w zakres działań lokalnych, jednakże musi być spełniony warunek, że te 

działania będą zgodne z zadaniami własnymi gminy. Za realizację Funduszu Sołeckiego 

odpowiedzialny jest burmistrz. 

 

I – na koniec. Nadchodzą święta. Może kilka słów do naszych współmieszkańców... 

 

 Proszę Państwa zbliża się okres świąteczny, przed nami Boże Narodzenie. Życzę 

wszystkim udanych, spokojnych, rodzinnych świąt i dobrego roku 2019. Ja tradycyjnie święta 

spędzę w gronie rodzinnym, ponieważ wymiar tych świąt jest jak najbardziej rodzinny. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

To my dziękujemy za poświęcenia nam czasu i rozmowę, i od zespołu redakcyjnego 

proszę przyjąć najszczersze, dobre życzenia świąteczne. Takie same kierujemy do 

naszych czytelników ! 

 



 

27 listopada 2018 r. odbyła się  

II SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

 

W porządku obrad znalazły się projekty 

uchwał : 

1/ powołania składów osobowych stałych 

komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

2/ obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa do obliczenia  

    podatku rolnego w 2019 roku 

3/ podatku od nieruchomości 

4/ podatku od środków transportowych 

5/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

planu urządzeniowo-rolnego gminy  

    Międzylesie  

6/ nadania nazwy drodze wewnętrznej 

7/ nadania nazwy drodze wewnętrznej 

8/ Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na  

    terenie Miasta i Gminy Międzylesie na 

rok 2019 

9/ przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Międzylesie z organizacjami  

    pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  

    publicznego w zakresie realizacji zadań 

publicznych na 2019 rok 

10/ przyjęcia Strategii Rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej i  

     zachodniej części Dolnego Śląska, 

zwanej „Strategią Rozwoju Sudety 2030” 

11/ zarządzenia wyborów organów sołectw 

na terenie Gminy Międzylesie 

12/ zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

13/ zmiany Uchwały Nr V/25//2011 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 

2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego    

14/ wynagrodzenia Burmistrza MiG 

Międzylesie 

Zainteresowanych przxebiegiem II sesji 

nowej kadencji zapraszamy na stronę 

www.miedzylesie.pl>BIP>Rada Miejska 

 

20 GRUDNIA 2018 r. 

ODBYŁA SIĘ III SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 
 W proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące zagadnienia : 

1/ ustalenie stawek dotacji 

przedmiotowych dla ZGKiM w 

Międzylesiu na rok 2019 

2/ uchwalenie budżetu gminy Międzylesie 

na rok 2019 

3/ przyjęcie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Międzylesie 

4/ zmiany w budżecie gminy na 2018 r 

5/ powołanie Komisji Statutowej 

6/ podwyższenie kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania wsparcia w 

postaci posiłku, świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności, 

świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych, oraz 

określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie udzielonego wsparcia w postaci 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności, świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych, dla osób objętych 



wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 

2023 

7/ przystąpienie do zmiany miejscowego 

planu Zagospodarowania Przestrzennego 

dla obszarów w obrębie Międzylesia, 

gmina Międzylesie 

8/ przystąpienie do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębie 

Domaszków, gmina Międzylesie. 

9/ przystąpienie do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w obrębie 

Jaworek i Goworów 

Przebieg sesji zainteresowani znajdą na 

stronie internetowej gminy 

www.miedzylesie.pl i w zakładce 

BIP>Rada Miejska na tej samej stronie. 

. 

SKŁADY KOMISJI RADY 

MIEJSKIEJ                                                             

VIII KADENCJA W LATACH 

2018-2023 
 

1. Komisja Budżetu, Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego 

  

1/ Danuta Genowefa Kałużna - 

Przewodniczący 

2/ Zbigniew Borodzicz - Zastępca 

Przewodniczącego 

3/ Andrzej Robert Juraszek,  

4/ Artur Stanisław Mendel,  

5/ Mariusz Mieczysław Roszniowski. 

 

2. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i  

Ochrony Środowiska 

 

1/ Stanisław Maksymilian Szura – 

Przewodniczący  

2/ Jan Franciszek Gałusza – Zastępca 

Przewodniczącego 

3/ Anna Patrycja Jaworecka  

4/ Władysław Jan Mendel  

5/ Mariusz Mieczysław Roszniowski  

                                                                            

3. Komisja Spraw Bytowych i 

Bezpieczeństwa 

 

 1/ Violetta Maria Przybylska.– 

Przewodnicząca Komisji 

      2/ Adam Polański.– Z-ca 

Przewodniczącego 

      3/ Anna Patrycja Jaworecka, 

 4/ Danuta Genowefa Kałużna, 

      5/ Monika Aneta Sługocka. 

4. Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury 
 

 1/ Adam Polański – 

Przewodniczący Komisji 

 2/ Stanisław Maksymilian Szura  – 

Z-ca Przewodniczącego 

 3/ Violetta Maria Przybylska, 

 4/ Andrzej Robert Juraszek, 

 5/ Władysław Jan Mendel, 

 6/ Andrzej Krzysztof Dudek  

5. Komisja Rewizyjna 

       1/ Andrzej Krzysztof Dudek – 

Przewodniczący Komisji 

 2/ Zbigniew Borodzicz – Z-ca 

Przewodniczącego 

            3/ Jan Franciszek Gałusza,  

 4/ Monika Aneta Sługocka,  

http://www.miedzylesie.pl/


 5/ Artur Stanisław Mendel. 

6. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

1/Anna Patrycja Jaworecka.– 

Przewodniczący Komisji 

 2/Monika Aneta Sługocka – Z-ca 

Przewodniczącego 

 3/Władysław Jan Mendel,  

 4/Adam Polański, 

 5/ Danuta Genowefa Kałużna, 

6/ Zbigniew Borodzicz. 

 

DOBIEGŁ KOŃCA REMONT 

ODCINKA DROGI                           

DOMASZKÓW - DŁUGOPOLE 

GÓRNE 

 
 

5 grudnia 2018 r. zakończono prace 

remontowe dla zadania pn. „ Odbudowa 

drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów 

rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 

37, 167, 186, obręb Długopole Górne – 

Etap 1 – droga ewakuacji powodziowej w 

km 1+510-1+842; 1+869-1+969 

[intensywne opady deszczu lipiec 2015]”. 

Podsumowując wykonano nawierzchnię 

jezdni z betonu asfaltowego, wzmocniono 

podbudowę, przebudowano zjazdy oraz 

wyremontowano przepusty i elementy 

odwodnienia. Prace wykonała firma 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w 

Kłodzku. Zadanie zostało wykonane przy 

wsparciu Wojewody Dolnośląskiego w 

ramach Usuwania skutków klęsk 

żywiołowych w 2018 roku.  Koszt zadania 

to 273 110,38zł, w tym dofinansowanie w 

kwocie 145 000,00 zł. 

 

KONTROLA 

DZIERŻAWIONYCH  

GRUNTÓW... 

 Zgodnie z planem kontroli 

dzierżawionych nieruchomości rolnych, 

będących własnością gminy Międzylesie w 

2018 r. zatwierdzonym przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Międzylesie w dniu 

05.04.2018 r. przeprowadzono w okresie 

od  czerwca do października 119 kontroli, 

w tym ponowne kontrole u 14 

dzierżawców. Powierzchnia objęta 

kontrolą stanowiła 122,70 ha. Na dzień 

05.04.2018 r. liczba dzierżawców wyniosła 

356 osoby, a powierzchnia 



wydzierżawianych nieruchomości wynosi 

1 185,2422 ha. Grunty, które  nie były 

utrzymane w odpowiedniej kulturze rolnej 

zostały sfotografowane, a dzierżawcy 

zostali wezwani do prawidłowego 

zagospodarowania dzierżawionej działki 

gminnej zgodnie z § 3 umowy dzierżawy, 

który brzmi:  

1. Dzierżawca będzie używał 

przedmiotu dzierżawy na cele 

prowadzenia działalności rolniczej, 

zgodnie z zasadami prawidłowej 

gospodarki, całkowicie na własny 

koszt. 

2. Dzierżawcę obciążają między 

innymi obowiązki dotyczące 

uprawy, użytkowania gruntów i 

utrzymywania ich w odpowiedniej 

kulturze, utrzymywania i 

konserwacji urządzeń 

melioracyjnych, jeżeli znajdują się 

na przedmiocie dzierżawy. 

3. Usunięcie drzew i krzewów z 

przedmiotu dzierżawy może 

nastąpić po wcześniejszym 

uzyskaniu pisemnej zgody przez 

Wydzierżawiającego.” 

 U 10 dzierżawców kontrole 

należy ponownie przeprowadzić w 2019 r., 

dając szanse doprowadzenia działki do 

odpowiedniej kultury rolnej. Jeżeli działki 

w 2019 r. nie zostaną zagospodarowane, 

zgodnie z § 7 pkt. 4 „Wydzierżawiający 

zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia 

niniejszej umowy, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca (…), 

dopuszcza się naruszeń postanowień 

umowy określonych w § 3 pkt. 1 (…).” W 

2018 r. wypowiedziano umowę siedmiu 

osobom, natomiast sześciu dzierżawców 

samych zrezygnowało z dalszej dzierżawy 

gruntów rolnych. Protokoły z kontroli były 

na bieżąco prowadzone oraz stanowią 

źródło dowodu kontroli. Ok. 90% 

nieruchomości gruntowych, które zostały 

skontrolowane w 2018 r. są 

zagospodarowane i utrzymane w 

odpowiedniej kulturze rolnej.  

DZIEJE SIĘ... 

 

 

11 grudnia odbyło się walne 

zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Kłodzkiej, na którym odbyły się wybory 

do zarządu stowarzyszenia. Wybrano 

również prezesa stowarzyszenia.  

Prezesem stowarzyszenia został 

burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak, 

wiceprezesem został wójt gminy Kłodzko 

Zbigniew Tur. Członkami zarządu zostali: 

burmistrz Dusznik Piotr Lewandowski, 

wójt Nowej Rudy Adriana Mierzejewska, 

pani burmistrz Złotego Stoku Grażyna 

Orczyk.  

W trakcie zgromadzenia podjęto 

uchwałę budżetową na rok przyszły. 

Budżet stowarzyszenia to około 8 mln. 

złotych. Stowarzyszenie jest liderem wielu 

projektów realizowanych na terenie gmin. 

Zajmuje się również promocją ziemi 

kłodzkiej. 

 

 

12 grudnia odbyło się walne 

zgromadzenie Gmin Polskich Euroregionu 

Glacensis, na którym dokonano wyboru 

zarządu stowarzyszenia, również wybrano 

Radę Euroregionu oraz skład polskiej 



części Komitetu Sterującego dla projektów 

polsko- czeskich. Prezesem stowarzyszenia 

został ponownie wybrany Czesław 

Kręcichwost, który reprezentuje w 

stowarzyszeniu powiat kłodzki. Na 

posiedzeniu uchwalono również budżet 

stowarzyszenia, który wynosi ponad 3 mln 

złotych. Zadaniem głównym 

stowarzyszenia jest obsługa projektów 

pogranicza, jak również budowa 

współpracy polsko- czeskiej. 

**** 

 

W dniu 7 grudnia w Urzędzie 

Marszałkowskim we Wrocławiu burmistrz 

Międzylesia i skarbnik podpisali umowę na 

kolejne prace na polu namiotowym w 

Międzylesiu. W ramach tego zadania 

wybudowane zostaną nowe toalety oraz 

wiata rekreacyjna. 

STAROSTOWIE  

W URZĘDZIE 

 

W dniu 19.12.2018 r. w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Międzylesiu Burmistrz Tomasz 

Korczak, Przewodniczący RM Jerzy 

Marcinek , Inspektor  Justyna Adamów 

spotkali się z nowo wybranymi władzami z 

partnerskiego Miasta Kraliky. Na 

spotkanie przybył nowo wybrany starosta 

Václav Kubín, Z-ca Starosty Antonín 

Vyšohlíd oraz kierownik Jan Divíšek. Na 

spotkaniu podtrzymano chęć dalszej 

współpracy i omówiono dalsze jej 

kierunki. Miasta nadal będą 

współpracować w dziedzinie kultury, 

sportu, turystyki. Nowo wybrany starosta 

podtrzymał chęć pisania wspólnych 

wniosków transgranicznych do małych i 

dużych projektów.  

 
 

również  dniu 19.12.2018 r. Burmistrz 

Tomasz Korczak spotkał się ze Starostą 

Rokytnic v Orlických horách  Petrem 

Hudousek oraz nowo wybranym starostą 

Bartošovic v Orlických horách Lubošem 

Tylš. Podobnie jak na spotkaniu z 

władzami Kralik omówiono pola 

współpracy. Nowo wybrany starosta 

zadeklarował kontynuację działań swojego 

poprzednika. 

 

NIEPODLEGŁA W MGOK 

18 listopada 2018r  mogliśmy w MGOK 

obejrzeć przedstawienie teatralno, 

pantomimiczno - muzyczne pt: „ Gdzie 

dziewczęta, gdzie są chłopcy z tamtych 

lat…”. Przedstawienie przygotowało 

sołectwo Międzylesie w ramach realizacji 



projektu : ”Niepodległość - Historia 

Dziedzictwo Narodowe”. 

 

 

 

      W przedstawieniu udział wzięli : 

zespół Międzylesianie, uczniowie 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu i  drużyna ZHP z Bystrzycy 

Kłodzkiej. W montażu słowno- 

muzycznym usłyszeliśmy wiele pięknych 

strof o ojczyźnie i znane piosenki  

patriotyczne, w krótkich scenkach 

pokazano najważniejsze momenty historii 

Polski. Wraz z maszerującymi harcerzami 

zgromadzona publiczność śpiewała znane 

piosenki harcerskie. Na zakończenie ze 

sceny posypała się lawina baniek 

mydlanych, ku największej radości 

najmłodszych. 

Dziękujemy pani sołtys Małgorzacie 

Bojanowskiej za koordynację projektu i za 

przygotowanie przedstawienia -

scenariusza, scenografii, rekwizytów, 

efektów specjalnych itd., a wszystkim  

biorącym udział  gratulujemy występu. 

Były to naprawdę niezapomniane chwile z 

historią Polski. 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE  

W MGOK 

 

 

Dnia 16 grudnia 2018 w MGOK odbyła się 

po raz 16-ty „Wigilia dla samotnych” ,w 

której uczestniczyło prawie 40 osób z 

terenu gminy Międzylesie. Była choinka, 

życzenia,  dzielenie się opłatkiem, 

wigilijne potrawy. Spotkanie rozpoczęło 

się od uroczystego odpalenia światełka 

przez międzyleskie harcerki, później 

modlitwa której przewodniczył ks. dziekan 

Jan Tracz, życzenia od burmistrza 

Tomasza Korczaka i niezwykle 

wzruszający moment  wspólne dzielenie 

się opłatkiem i składanie życzeń. 

Następnie wszyscy zasiedli do stołu 

pełnego wspaniałych wigilijnych dań, 

które przygotowały panie z ZERiI. 

Tradycyjnie już uroczystość wzbogaciła 

się o wspólne kolędowanie z zespołem 

Międzylesianie. Składamy serdeczne 

podziękowania  wszystkim biorącym 

udział w przygotowaniu i organizacji  

„Wigilii dla samotnych”.                                                                                                

Każdy dobry gest ludzi dobrej woli 

przyczynił się do wzbudzenia radości 

,uśmiechu i wzruszenia pośród tych  

którzy na tą Wigilię przybyli.                                                                                                                                               

Z optymistycznym akcentem, że 

tradycyjnie spotkamy się za rok na kolejnej 

„Wigilii dla samotnych” życzymy 

wszystkim radosnych świąt i szczęśliwego 

nowego roku. 



Z MIŁĄ WIZYTĄ... 

26 listopada 2018 r. gminę Międzylesie 

odwiedzili mieszkańcy sołectwa 

Gogolewo, zlokalizowanego na terenie 

Gminy Krobia. Liczna grupa, ok. 30 

osobowa, chciała poznać kulturę oraz 

etapy rozwoju samorządności i inicjatyw 

obywatelskich lokalnej społeczności. Plan 

wizyty był bardzo napięty. Rozpoczęliśmy 

od zwiedzenia Międzylesia, następnie 

pojechaliśmy do Domaszkowa, gdzie 

mieszkańcy przygotowali prezentację o 

swojej wsi. Swoje dzieła i osiągnięcia 

zaprezentowali m.in. LZS Śnieżnik 

Domaszków, Stowarzyszenie Serce da 

Domaszkowa, Stowarzyszenia Dla 

Rozwoju Domaszkowa, Koło Młodych 

Gospodyń z Domaszkowa, Ochotnicza 

Straż Pożarna z prezesem na czele, Rada 

Sołecka oraz Miejsko - Gminny Ośrodek 

Kultury w Domaszkowie. 

 

 

Mieszkańcy sołectwa Gogolewo 

byli pod wrażeniem, że przy tak wielu 

różnych instytucjach  i formacjach w tak 

małej miejscowości można tak wiele 

zdziałać. Po wspólnym posiłku udaliśmy 

się do miejscowości Goworów, gdzie 

swoje Gospodarstwo Agroturystyczne 

"Leśny Spokój" pokazał pan Jan Pawelec 

razem ze swoją małżonką. Kolejnym 

etapem wizyty była Ochotnicza Straż 

Pożarna w Goworowie, która też miała 

czym się pochwalić.  

 
 

Następnie uczestnicy wizyty udali 

się na sale gimnastyczną w Goworowie, 

gdzie dziewczyny z Akademii Ruchu 

Goworów swoim tańcem wprawiły 

wszystkich w zachwyt. Przedstawiły też 

prezentację multimedialną o swoich 

początkach, oraz o działaniach, które 

podejmują wspólnie z Radą Sołecką czy 

Ochotniczą Strażą Pożarna. Sołtys wsi pani 

Wiesława Łysiak poprosiła wszystkich 

uczestników o wpis do kroniki.  

Mieszkańcy Gogolewa byli 

zachwyceni wizytą i planują w przyszłości 

odwiedzić raz jeszcze naszą gminę. 

 

 



RADZILI NA ZAMKU 

W okresie od 30.11 do 1.12.2018r. na 

Zamku Kliczków odbył się już po raz 

dziewiąty Doroczny Kongres Odnowy 

Wsi. 220 liderów wiejskich oraz 

samorządowców z całego Dolnego Śląska 

podsumowało wspólnie kolejny rok w 

Odnowie Wsi, zostały również nakreślone 

plany na rok następny. Wszystkich 

zebranych powitał Paweł Czyszczoń – 

Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich. 

W krótkiej prezentacji podsumował 

realizację programu w roku bieżącym oraz 

przedstawił plany i założenia na rok 2019.                                                                                                                                        

Gminę Międzylesie reprezentowały liderki 

Odnowy Wsi, które zajęły 2 miejsce w 

konkursie Najpiękniejsza Wieś 

Dolnośląska 2018, kategorii: Najlepsze 

przedsięwzięcie Odnowy Wsi dziewczyny 

z Akademii Ruchu Goworów - Pani 

Violetta Przybylska i Pani Beata Lech.  

 

Podczas kongresu zaprezentowały 

prezentację, która otrzymała 2 miejsce, za 

co zostały wyróżnione i pochwalone. 

Kongres to nie tylko wykłady i prezentacje 

– to także spotkanie w jednym czasie i 

miejscu grupy ludzi, którzy chcą zmienić 

swoje otoczenie dla siebie i innych. To 

miejsce wymiany doświadczeń, szukania 

wskazówek, podsuwania pomysłów. Nie 

inaczej było i tym razem. Rozmowy w 

kuluarach, dyskusje o nowych pomysłach 

na rozwój wsi, możliwościach jej 

specjalizacji, a także wspólna integracja 

sprawiły, że były to udane dwa dni.  

X KIERMASZ ADWENTOWY... 

 

 
 

8 grudnia br. plac  parkingowy przy 

Urzędzie Miasta  z trudem mieścił 

wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 

X Kiermaszu Adwentowym „Międzyleska 

Choinka”. Licznie zgromadzeni wystawcy 

oferowali świąteczne ozdoby i upominki, 

wyroby rękodzielnictwa artystycznego  i 

stroiki  świąteczne. Na stoiskach można 

było się również zaopatrzyć w  tradycyjne 

potrawy wigilijne, ciasta, kawę i herbatę. 

Dla zmarzniętych wystawców i 

występujących  był przygotowany gorący 

poczęstunek.  

       Oprócz tego ze sceny rozbrzmiewały 

kolędy i pastorałki, które śpiewały 

przedszkolaki z  Międzylesia, dzieci  i  

młodzież z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Domaszkowie i  

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. Występowała ponadto grupa 

taneczna Plus Minus i Akademia Ruchu. 



Zagrał i zaśpiewał też zespół  „Schola” , 

Międzylesianie i Róża.   

 

 

Podczas kiermaszu  nie zabrakło 

św. Mikołaja i Królowej Śniegu, którzy 

rozdawali paczki, słodycze oraz zabawiali 

najmłodszych. Dużym zainteresowaniem 

cieszyła się szopka z św.Maryją , Józefem i 

żywymi zwierzętami.  

Na zakończenie kiermaszu 

nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów 

„Najładniejsza szopka Bożonarodzeniowa  

z piernika” i „Najładniejsza choinka”. 

Konkursy zostały ogłoszone z 

wyprzedzeniem. Do konkursu zgłoszono 

16 choinek i 9 szopek z piernika. 

Nagrodzone prace w konkursie 

„Najładniejszy Domek z Piernik”: 

I miejsce  -  rodzina „Trzy  siostry” z Pisar, 

I miejsce -  rodzina Łukaszewskich z 

Domaszkowa, 

II miejsce – rodzina Kadysów z Nowej 

Wsi, 

Nagrodzone Choinki : 

I Kategoria - szkoły, domy dziecka, domy 

kultury, 

I miejsce – Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu 

II miejsce – Dom Dziecka w 

Domaszkowie 

III – Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Międzylesiu,  

II kategoria – sołectwa 

I miejsce – Sołectwo Domaszków 

II miejsce – Sołectwo Pisary 

III miejsce – Sołectwo Goworów 

 

 

 

Burmistrz Tomasz Korczak wręczył 

wszystkim uczestnikom dyplomy i 

nagrody, podziękował za tak wspaniałe 

prezentacje i złożył najserdeczniejsze 

życzenia świąteczne. Serdeczne 

podziękowania składamy   następującym 

osobom, firmom i instytucjom , bez 

których wsparcia i zaangażowania nie 

byłaby możliwa realizacja Kiermaszu 



Bożonarodzeniowego w  naszym mieście, 

są to : 

pracownicy ZGM Międzylesie, 

pracownicy ZUK Międzylesie, panowie M. 

Kępa i Auguściak z Różanki, druhowie 

OSP z Międzylesia i Roztok, panowie F. 

Zarówny, D. Kukla i  W. Stępień. 

Dziękujemy  wszystkim wystawcom i 

występującym, a przede wszystkim 

dziękujemy mieszkańcom miasta i gminy 

Międzylesie za tak liczne przybycie. 

 

 

 

 

 

27 FINAŁ WOŚP tuż… tuż…. 

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to 

fantastyczna inicjatywa. Międzylesie  od 

wielu lat aktywnie włącza się w 

organizowanie wielkiego finału, a 

mieszkańcy naszego miasta co roku 

otwierają serca i portfele dorzucając swoją 

cegiełkę do zbiórki pieniędzy.  

Nie wyobrażamy sobie, żeby w 2019 roku 

mogło być inaczej. I dlatego 13 stycznia 

Miasto i Gminę Międzylesie  po raz 

kolejny wypełnią czerwone serduszka. Na 

ulice wyjdzie  20. wolontariuszy. Pieniądze 

ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup 

nowoczesnego sprzętu medycznego dla 

specjalistycznych szpitali dziecięcych, 

które wspomogą lekarzy w postawieniu 

diagnozy i udzieleniu pomocy medycznej 

najciężej chorym dzieciom. 

Jak co roku  nie zabraknie występów 

muzycznych,  biegu ulicznego, „Policz się 

z cukrzycą”, zbiórki pieniędzy i wielu 

wydarzeń towarzyszących. W tym roku 

WOŚP zagra pod hasłem: "Pomaganie jest 

dziecinnie proste". 

 

“100 POZDROWIEŃ  

NA 100-LECIE                                                                 

ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

 
 

 Z okazji setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości uczniowie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie wzięli 

udział w akcji pod hasłem “100 



pozdrowień na 100-lecie odzyskania 

Niepodległości”. W ramach działań, dzieci 

wysłały ponad 100 kartek z 

pozdrowieniami z naszej miejscowości do 

szkół w całej Polsce. Otrzymały też wiele 

pozdrowień z różnych regionów Polski, 

które wyeksponowały na szkolnych 

gazetkach. Czytając pozdrowienia, 

mogliśmy poznać historię i ciekawostki 

geograficzne prawie stu miast i 

miejscowości z całej Polski. To była 

niezwykła lekcja geografii i wspaniałe 

uczczenie stulecia odzyskania 

niepodległości. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim uczniom za kartki pocztowe i 

za przyłączenie się do tej ciekawej akcji. 

WIECZÓR WRÓŻB 

ANDRZEJKOWYCH 

 

 29 listopada 2018 roku w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie zapanowała 

magiczna atmosfera, ponieważ świętowane 

były Andrzejki. Andrzejki to wieczór 

wróżb, a według dawnych wierzeń ta noc 

miała magiczną moc, uchylającą wrota  do 

nieznanej przyszłości. 

 

 

Wieczór wróżenia w naszej szkole 

to już tradycja. Ten dzień był dniem 

radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci 

mogły poznać swoją bliższą i dalszą 

przyszłość. Wróżenie przeplatane było 

tańcami przy skocznej muzyce. Zabawa 

była przednia, dzieci wróciły do domu w 

doskonałych humorach. 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

Mały, duży, biały, brązowy, 

milutki, z kokardką lub bez… Każdy 

posiada bądź posiadał własnego 

ulubionego misia pluszowego. Miś 

pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z 

beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele 

razy, pewnie, dla każdego z nas był 

kumplem do zabawy, kompanem podróży, 

przyjacielem, któremu można wszystko 

powiedzieć, lekarstwem na nocne 

koszmary. 

28 listopada 2018 roku uczniowie 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 

Przyjaciół przynieśli ze sobą swoje 

ukochane pluszowe misie, które 

towarzyszyły im przez cały dzień. Dzięki 

obecności ulubionych pluszaków, lekcje 

były z pewnością wyjątkowe. 

"MIKOŁAJ" 

6 grudnia do naszego przedszkola 

w Domaszkowie zawitał przemiły gość w 

czerwonym kubraku, z wielkim workiem 

wypchanym po brzegi prezentami- 

Mikołaj!!! Dzieci w zamian za tak piękne 

podarunki nie szczędziły występów, 

śpiewając wesoło piosenki i recytując 



wiersze. Nawet nasze maluszki odważnie 

kroczyły po paczkę, ściskając rękę 

Mikołajowi i wskakując chętnie na jego 

starsze, obolałe kolanka szczerze 

dziękując  

 

 

Między prezentami znalazły się także 

rózgi- dla wychowawczyń grup- jak 

powiedział nasz gość.  

Oj drogie panie, prosimy o poprawę za 

rok. 

 

"PIKNIK INTEGRACYJNY" 

 

 

16.11.2018r. dzieci z grupy „0” 

wybrały się do Długopola Zdroju aby 

wziąć udział w XIV Pikniku 

Integracyjnym pod hasłem „100 – lecie 

Niepodległości w Naszych Sercach 

Polska” organizowanym przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. 

Przyjaciół Środowiska.  

 

 

 

Dzieci podczas pikniku 

zaprezentowały swój występ o tematyce 

patriotycznej, a także obejrzały występy 

innych uczestników. Z uwagą i 

szacunkiem wysłuchały także opowieści 

zaproszonej seniorki. Ponadto wzięły 

udział w różnorodnych warsztatach oraz w 

quizie wiedzy o Polsce. Całość zakończyła 

się słodkim poczęstunkiem oraz 

podziękowaniami podczas których grupa 

otrzymała piękne prezenty. 

SUKCES UCZENNICY 

 W konkursie fotograficznym- 

Karolina Ptasińska uczennica klasy VIIB 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 



Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 

Przyjaciół Dzieci   w Domaszkowie wzięła 

udział w wojewódzkim konkursie 

fotograficznym "Niezwykłe oblicza Gór 

Stołowych" zorganizowanym przez Park 

Narodowy Gór Stołowych w Kudowie 

Zdroju. 

 

 
 

III kategoria- (klasy VII szkół 

podstawowych - III gimnazjum) - zajęła I 

miejsce za pracę "Wokół góry, góry i góry 

i całe moje życie w górach" . 

Wręczenie nagród odbyło się w 

Dyrekcji PNGS w Kudowie Zdrój. Po 

odbiór nagrody uczennica do Kudowy 

pojechała wraz z opiekunem Panią Violettą 

Skotnicką- Jankowską. 

Gratulujemy sukcesu. 

"WAŻNY WYBÓR" 

 Uczniowie klas kończących szkołę 

stoją przed problemem, gdzie 

kontynuować naukę. 

 

 

Żeby dobrze wybrać, trzeba poznać oferty 

edukacyjne różnych szkół. 

Uczniowie pod opieką doradcy 

zawodowego p. Violetty Skotnickiej-

Jankowskiej, wychowawczyni klasy VIII 

szkoły podstawowej- Pani Doroty 

Rzeszutek, oraz III gimnazjum- Pani 

Haliny Czerwik odbyli wyjazd na dni 

otwarte w szkołach w Polsce i Czechach. 

 W Kralikach uczniowie klasy VIII 

byli w dniu 21.XI.2018r., a uczniowie 

klasy IIIG-27.XI.2018r. Zwiedzili szkołę 

oraz wzięli udział w warsztatach 

zawodoznawczych.     

 

 

 

Natomiast w dniu 23.XI.2018r. uczniowie 

pojechali na dni otwarte do Zespołu Szkół 

Agrotechnicznych w Bożkowie. Wzięli 

udział w różnych warsztatach oraz 



zwiedzili Bożkowskie Centrum 

Umiejętności. 

 Uczniowie zostali zapoznani z 

ofertą edukacyjną szkoły. 

11 Konkurs                                                           

“Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” 

 

  “Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w 

rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, 

uczy 

samodzielnego 

myślenia, ćwiczy 

pamięć i 

koncentrację.”  

Dlatego uczniowie 

klas I-III  wzięli 

udział w 

ogólnopolskiej 

akcji i konkursie edukacyjnym  

zainicjowanym przez sieć sklepów 

Biedronka , którego celem było budowanie 

nawyków codziennego czytania.  

Uczniowie klas I-III Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu przez 21 dni 

czytali przygody słodziaków i nie tylko 

oraz wzięli udział w konkursie 

plastycznym i literackim. Głośno  

czytaliśmy także dla kolegów i koleżanek 

29 września w ramach “Ogólnopolskiego 

Dnia Głośnego Czytania” .  Zapraszamy na  

stronę  konkursu gdzie  zamieszczone 

zostały prace uczniów zakwalifikowanych 

do ogólnopolskiego konkursu.  

Prace zobaczyć  możemy klikając w 

poniższy link:  

 

https://szkolneprzygodyslodziakow.pl/gale

ria-prac/ 

 

 

 

 

CZYM SKORUPKA... 
 

 
 

 
 

11 grudnia w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu odbyła się IV 

edycja Międzygminnego konkursu Mikołaj 

narzeka- uzależnienia wrogiem człowieka. 

5 zespołów stworzyło plakaty w formie gry 

escape room, gdzie musiało wykazać się 

wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Zgodnie z zasadami rozgrywki uczniowie 

musieli odnaleźć symboliczny klucz 

pozwalający na ukończenie rywalizacji. 

Wszystkim zespołom (z Bystrzycy 

Kłodzkiej, Pławnicy, Domaszkowa i 

Międzylesia) udało się wykonać zadanie. 

Dziękujemy za udział w konkursie i 

https://szkolneprzygodyslodziakow.pl/galeria-prac/
https://szkolneprzygodyslodziakow.pl/galeria-prac/


zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 

już za rok. 

 

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

PLUSZOWEGO MISIA” 

 

 

 

 

 W dniu 26 listopada 2018 roku,  już 

po raz dziesiąty, obchodzono w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu „Międzynarodowe Święto 

Pluszowego Misia”. W imprezie 

uczestniczyły dzieci z klas I szkoły 

podstawowej oraz 2 grupy przedszkolaków 

„Tygryski”, i „Delfinki”. W ramach zajęć 

edukacyjnych dzieci obejrzały wystawę 

misiów, wystawkę „Misiowe lekturki” i 

„Misiowe wierszyki”, wystawę prac 

plastycznych uczniów klas pierwszych 

„Mój miś”, poznały historię powstania 

pluszowego misia, zapoznały się z 

postaciami słynnych filmowych misiów, 

wysłuchały piosenek o misiach, poznały 

zwyczaje niedźwiedzi oraz poznały 

Wojtka- niedźwiedzia, który towarzyszył 

polskim żołnierzom walczącym we 

Włoszech w czasie II wojny światowej. 

Przedszkolaki  nauczyły się wierszyka Jana 

Brzechwy „Niedźwiedź”, bawiły się w 

zabawy ruchowe związane z misiami: 

„Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Misie 

dwa”, „Misie szare”, „Wyliczankę  

Kubusia Puchatka”. Klasy trzecie pod 

kierunkiem pań wychowawczyń. 

Wszyscy świetnie się bawili, zrobili 

sobie pamiątkowe zdjęcia 

 z misiami, a przedszkolaki otrzymały małe 

„co nieco”. 

 Na zakończenie imprezy uczestnicy 

otrzymali Certyfikaty Przyjaciela 

Pluszowego Misia za udział we wspólnej 

zabawie, kolorowanki oraz plakietki z 

misiami.  

 

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ 

WOKÓŁ NAS 

 

  Jesienią Ośmioosobowa grupa 

uczestników Klubu Młodego Odkrywcy ze 

Szkoły Podstawowej w Międzylesiu  udała 

się do Potoczka celem przeprowadzenia 

badanie promieniotwórczości. Dawniej 

były tam kopalnie uranu. Po krótkiej 

wędrówce przez wieś zbliżyliśmy się do 

wykopalisk. Tam licznikiem  Geigera - 

Mullera dokonywaliśmy pomiarów w 

różnych miejscach góry Opacz. Czasy 

pomiarów promieniowania to dwie, pięć i 



dziesięć minut. Wszystkie dane 

zapisaliśmy, a następnie porównaliśmy je z 

wynikami z pomiarów dokonanych na 

terenie naszej szkoły. Różnica była 

widoczna. Tamtejsze  skały oraz gleba są 

troszkę napromieniowane, ale  te wielkości 

niezagrażają naszemu zdrowiu ani życiu. 

                 Moim zdaniem ta wyprawa była 

bardzo ciekawa, ponieważ dowiedzieliśmy 

się dużo nowych rzeczy na temat 

promieniotwórczości, poznaliśmy nowe 

urządzenia i mogliśmy przez chwilę 

poczuć się jak naukowcy. Zajęcia zostały 

zorganizowane w ramach współpracy z 

Narodowym Centrum  Badań Jądrowych 

znajdującym się w Świerkach pod 

Warszawą.  

WZOROWA ŁAZIENKA 

 

 

 

 Po raz trzeci Zespół Szkolno- 

Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie uczestniczył w akcji 

Wzorowa Łazienka organizowanej przez 

producenta marki Domestos.  

Nie udało nam się wprawdzie wygrać 

remontu łazienek szkolnych, ale dzięki 

wysokiej liczbie głosów, uzyskaliśmy 

zapas środków czystości, który zostanie 

wykorzystany do utrzymania właściwego 

stanu higienicznego placówki. 

  Dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali się w głosowanie, zbieranie 

kuponów i pomogli naszej szkole uzyskać 

środki czystości 

 

KONKURS WIEDZY O 

ZBIGNIEWIE HERBERCIE 

 

 

 

    2018 rok ogłoszony został rokiem 

Zbigniewa Herberta.  

W związku z tym 14 grudnia w naszej 

szkole odbył się konkurs wiedzy o poecie. 

Uczniowie z klas 6-8 oraz gimnazjum 

zmierzyli się z testem na temat życiorysu 

artysty oraz wysłuchali nagrań czytanych 

przez niego wierszy. Następnie musieli 

zinterpretować dwa wiersze Herberta. Oto 

wyniki konkursowych zmagań: 

 

I miejsce- Aleksandra Zub,  

II miejsce- Natalia Chruściel, 

III miejsce- Vanessa Kantor. 

 

 

 

 

 

 



 

TAK GRALI NASI... 

 

1.12.2018  rozegrany został  ostatni 

10. turniej tenisa stołowego Grand- Prix. 

Bardzo dobry występ zanotowali 

zawodnicy z Międzylesia zajmując :  Artur 

Kwaśnik III miejsce, Bogusław Zadorożny 

IV miejsce, a w generalnej, końcowej 

kwalifikacji Artur  Kwaśnik wywalczył  III 

miejsce. Składamy  gratulacje naszym 

zawodnikom ! 

                   ***** 

 

Również 1.12.2018 rozegrany 

został mikołajkowy turniej tenisa 

stołowego dzieci trenujących tą 

emocjonującą dyscyplinę. Wszyscy 

uczestnicy  otrzymali dyplomy za udział, 

oraz otrzymali paczki ze słodyczami, które 

wręczone zostały przez burmistrza 

Tomasza Korczaka i dyrektora Szkoły 

Ryszarda  Bodnara. Grającymi byli 

zawodnicy SUDETÓW : Katarzyna 

Suława, Oliwia Neter,  Milena Furtak, 

Martyna Filińska, Kornelia Kowal, Maja 

Kwaśnik, Ala Nowak, Maja Śmiech, Zofia 

Kyś, Krzysztof Sobota, Bartosz Bzowy, 

Jakub Łysiak, Bartosz Łysiak, Tobiasz 

Prekiel i Tymek Prekiel. 

 

***** 

W dniu 15.12.2018 rozegrany 

został mecz tenisa stołowego V ligi z 

Salusem Dzierżoniów. SUDETY 

Międzylesie pokonały Dzierżoniów  10:7. 

Punkty w tym zaciętym pojedynku zdobyli 

: Artur Kwaśnik 3, Krzysztof Sobota  2,5, 

Oliwia Neter  2,5 a  Katarzyna Suława 2 

punkty. Zawodniczką rezerwową była 

Milena Furtak. Gratulujemy naszym 

młodym pingpongistom ! 

MIKOŁAJKOWA „MOJA 

DWUNASTKA” 

 

Każdego dnia warto poświęcić trochę 

czasu dla własnego zdrowia i 

pospacerować, pomaszerować z kijkami 

lub bez, pobiegać, poćwiczyć…, po prostu 

poruszać się ot tak, dla przyjemności, 

pamiętając o tym, że „Rekreacja ruchowa 

jest drogą do zdrowia”. 

Mikołajki na sportowo obchodziliśmy 01 

grudnia 2018. O godz. 10.00 na 24 

minutową trasę po zaśnieżonej bieżni 

międzyleskiego stadionu w 

Mikołajkowych czapeczkach wyruszyło 14 

uczestników naszej lokalnej imprezy 

marszowo-biegowej „Moja Dwunastka”, 

której zakończenie po raz kolejny odbyło 

się w hallu basenu. Pogawędziliśmy przy 

herbatce i batonikach. Odebraliśmy z rąk 

Komandora „Mojej Dwunastki” zapisane 

do ostatniego miejsca Paszporty na sezon 

2018 oraz drobne Mikołajkowe prezenty. 



Ostatnia w roku już 74 „Dwunastka” to 

również czas podsumowań.  

Sześć minionych sezonów to: 

- 208 osób, które przynajmniej raz były z 

nami, 

- 1.356 wspólnie pokonanych kilometrów, 

- 1.110 osób zapisanych na listach 

startowych. 

W sezonie 2018 co najmniej raz było z 

nami 56 osób, na listach startowych 

zapisaliśmy 170 uczestników, a wspólnie 

pokonaliśmy 169 km. 

Sezon 2019 tradycyjnie rozpoczniemy 

podczas Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy dnia 13 stycznia 2019 

o godz. 15.00 na międzyleskim Placu 

Wolności. Już dziś zapraszamy i 

zachęcamy do licznego udziału w 

„Dwunastkowym” biegu pod hasłem 

„Policz się z cukrzycą”. 

MLKS Sudety Międzylesie 

 

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

 

 Z głębokim  żalem żegnamy 

zmarłego  

Mariana Urę  

wieloletniego  kierownika ZGKiM 

Międzylesie 

który  odszedł  

od nas 16.12.2018 r. 

 

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

 

 

INFORMACJA URZĄD 

SKARBOWY 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Bystrzycy Kłodzkiej zwraca się z uprzejmą 

prośbą o zamieszczenie w najbliższym 

wydaniu publikowanego przez Państwa 

czasopisma „Informator Gminy 

Międzylesie” treści poniższej informacji 

dedykowanej dla Podatników w związku z 

wejściem w życie uproszczenia w 

rozliczaniu za 2018 r. zeznań podatkowych 

przez podatników podatku dochodowego 

od osób fizycznych – usługi Twój e-PIT: 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Bystrzycy Kłodzkiej informuje 

Podatników o nowej formie rozliczenia 

zeznań podatkowych za 2018 rok: 

Usługa Twój e-PIT 

uproszczenie w rozliczaniu za 2018 r. 

zeznań podatkowych przez 

podatników podatku dochodowego od 

osób fizycznych. 

 

Ustawą z dnia 4 października 2018 

r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2126) wprowadzony został m.in. 

obowiązek udostępnienia podatnikom z 

dniem 15 lutego następującego po roku 

podatkowym za pośrednictwem portalu 

podatkowego zeznań podatkowych, 

uwzględniających w nich dane będące w 

posiadaniu Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (KAS). Przepisy ustawy 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 

r. i w przypadku podatników 

rozliczających się na formularzach PIT-37 



i PIT-38 będą miały zastosowanie już do 

rozliczeń za 2018 r.  

Usługa będzie dostępna dla podatników 

rozliczających się: indywidualnie lub 

wspólnie z małżonkiem lub dla osób 

samotnie wychowujących dzieci. Zeznania 

będą przygotowane od 15 lutego 2019 r. do 

30.04.2019 r. Podatnik będzie mógł 

samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie 

podatkowe (wówczas zeznanie złożone 

przez podatnika będzie obowiązujące) lub 

skorzystać z usługi Twój e-PIT. Zeznanie 

będą udostępnione w wersji elektronicznej 

na portalu 

podatkowymwww.podatki.gov.pl  

Zeznania złożone przed dniem 15 lutego 

2019 r. uznaje się za złożone w dniu 15 

lutego 2019 r.  

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT należy 

wejść na portal podatkowy 

www.podatki.gov.pl a następnie:  

1. podać dane (uwierzytelniające) w 

jednej z dwóch dostępnych 

możliwości:  

 identyfikator podatkowy PESEL; 

kwota przychodu z deklaracji za 

rok poprzedni; kwota przychodu z 

jednej informacji od płatników za 

rok, za który sporządzane jest 

zeznanie lub 

 identyfikator podatkowy NIP; data 

urodzenia; kwota przychodu z 

deklaracji za rok poprzedni; kwota 

przychodu z jednej informacji od 

płatników za rok, za który 

sporządzane jest zeznanie 

2. lub skorzystać z profilu zaufanego. 

Opcje, z których może skorzystać 

podatnik: 

 jeśli nie zrobi nic, wówczas z 

upływem terminu składania zeznań 

(30.04.2019 r.), rozliczenie zostanie 

automatycznie zaakceptowane, co 

będzie równoznaczne z jego 

złożeniem, 

 może sprawdzić i zaakceptować 

zeznanie bez zmian oraz 

wygenerować UPO, 

 może poprawić zeznanie w 

zakresie: wyboru formy 

opodatkowania (wspólnie z 

małżonkiem/osoba samotnie 

wychowująca dzieci); wskazania 

numeru KRS OPP, której chce 

przekazać %, a także uzupełnienia 

o dane, których nie posiada urząd 

(odliczenia: darowizny, wydatki na 

cele rehabilitacyjne, wydatki z 

tytułu użytkowania Internetu, 

wpłaty dokonywane na IKZE), 

następnie może zaakceptować 

zmienione przez siebie zeznanie 

oraz wygenerować UPO, 

 odrzucić przygotowane zeznanie, 

 rozliczyć się samodzielnie w 

wybranej przez siebie formie innej 

niż usługa Twój e-PIT. Wówczas 

rozliczone w usłudze zeznanie nie 

będzie brane pod uwagę. 

W przygotowanym zeznaniu podatnicy 

będą mieli również możliwość weryfikacji 

numeru rachunku osobistego, jaki mają 

zgłoszony w urzędzie skarbowym do 

zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego 

zmiany lub braku – będą mogli taki 

rachunek zaktualizować w zeznaniu 

podatkowym lub wskazać w nim numer 

rachunku osobistego właściwy do jej 

zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili 

rachunku w urzędzie skarbowym. 

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. skrócony 

został termin zwrotu nadpłaty wynikającej 

ze złożonego zeznania (korekty zeznania) 

przez podatnika podatku dochodowego od 

osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni, o 

ile zeznanie zostanie złożone za 

pośrednictwem komunikacji 

http://www.podatki.gov.pl/
http://www.podatki.gov.pl/


elektronicznej. W przypadku zeznań 

podatkowych złożonych w formie 

papierowej, termin zwrotu nadpłaty nie 

ulega zmianie i wynosi 3 miesiące. 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

Barbara Wdowiak 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka 

„EMAUS” (dawna szkoła) w każdy wtorek 

o godzinie 18.00 odbywają się spotkania 

Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich 

rodzin. 

 

 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  I  

ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku 

Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie 

było PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 

także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

 

 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYM  

CZASIE 

*07.01.2019*21.01.2019* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

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

ZAPRASZAMY NA KONCERT 

NOWOROCZYNY ORKIESTRY OSP 

Z MIĘDZYLESIA 30.12.2018  GODZ. 

13.00 

RYNEK W MIĘDZYLESIU  

 

 

 

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

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI Z 

OKAZJI NOWEGO 2019 R RYNEK W 

MIĘDZYLESIU 01.01.2019  

GODZINA 0.15 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


