
 

 
 

 

 

 



 

ROZMOWA Z  AGNIESZKĄ ŁĄK                                                                           

KIEROWNIKIEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

MIĘDZYLESIU 

 

 

Już w kwietniu rusza program „500 plus”. Czy nasza gmina przygotowana już jest na 

realizację nowego zadania ? 
 

Myślę, że tak. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie realizacja zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego została powierzona Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu. Odpowiedzialni za realizację zadania pracownicy otrzymali już upoważnienia do 

prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń. Zostały 

zakupione druki wniosków i oświadczeń oraz niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. 

Pracownicy przeszli szkolenia i dokładnie zapoznali się z przepisami dotyczącymi świadczenia. 

Pozostało nam czekać na dzień 1 kwietnia.  

Czy informujemy zainteresowanych o zasadach programu i przygotowujemy punkty 

składania wniosków o świadczenia wychowawcze ? 

Tak, tutejszy Ośrodek informuje zainteresowanych  o zasadach uzyskania świadczenia za 

pomocą plakatów i ulotek, które zostały rozpowszechnione w całej gminie zarówno  w 

gablotach informacyjnych w Ośrodku czy Urzędzie Miasta, ale również w gablotach na wsiach, 

jak i w sklepach, szkołach. Wszelkie niezbędne informacje można również znaleźć na stronie 

internetowej Ministerstwa: www.mpips.gov.pl,  Urzędu Miasta i Gminy: www.miedzylesie.pl 

oraz gościnnie na stronie parafialnej: www.parafiamiedzylesie.com.pl. Ponadto służymy 

informacją w siedzibie Ośrodka oraz udzielamy informacji telefonicznie.  

Co do punktów składania wniosków.  

W formie papierowej wnioski wraz z załącznikami składać będzie można wyłącznie w 

siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia br.  
Ale...ustawa daje również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą: 

 systemu emp@tia na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl  - tu dodam, że do dnia 

dzisiejszego system nie działa prawidłowo, 

 Platformy Usług Elektronicznych PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, 

 banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną. 

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.miedzylesie.pl/
http://www.parafiamiedzylesie.com.pl/
mailto:emp@tia
http://www.empatia.mrpips.gov.pl/


 

Widać już zainteresowanie możliwością otrzymania świadczenia wychowawczego ? 

 

Na dzień dzisiejszy zainteresowanie nie jest duże, myślimy że osoby zainteresowane zaczną 

zgłaszać się od 18 marca, ponieważ od tego dnia będą wydawane w Ośrodku Pomocy 

Społecznej oraz  w Urzędzie Miasta i Gminy (meldunki)  wnioski o przyznanie świadczenia. 

 

Objętość wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami to wiele stron i – dla niektórych, 

znaczna skala trudności. Czy przewidziana jest ewentualna pomoc przy jego 

wypełnianiu ? 

 

Nie ma się czego bać, wniosek pomimo swojej obszerności nie jest trudny w wypełnieniu, ale 

osoby, którym sprawi to trudność uzyskają pomoc od pracowników Ośrodka. Oczywiście nie 

wypełnimy za nikogo wniosku, ale wskażemy co i gdzie wpisać. Poza tym, na samym wniosku 

są również wskazówki dotyczące jego prawidłowego wypełnienia. I tu prosiłabym o ich 

czytanie, ponieważ nieprawidłowe wypełnienie wniosku wydłuży czas jego rozpatrywania, a 

osoby będą wzywane do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. Podobnie sytuacja będzie wyglądała, jeżeli wniosek zostanie złożony bez 

wymaganych dokumentów. Wniosek ten przyjmiemy, ale osoba ta będzie wezwana do 

dostarczenia dokumentów w terminie od 14 do 30 dni. Niezastosowanie się do wezwań skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

Jak często będzie trzeba wniosek składać ? 

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest co do zasady na okres od dnia 1 

października do 30 września roku następnego, więc wniosek o jego przyznanie składać będzie 

się raz w roku. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia rozpoczyna się z 

dniem wejścia w życie ustawy, czyli 1 kwietnia 2016r. i kończy 30 września 2017r.  W przypadku 

złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 

do 1 lipca włącznie, prawo do świadczenia ustalimy                              z wyrównaniem od 1 

kwietnia, przy czym my jako Ośrodek mamy tu również wydłużony okres rozpatrywania 

wniosku, wyjątkowo w tym okresie mamy 3 miesiące na jego rozpatrzenie. 

 

Czy znana jest ilości dzieci, którym przysługiwało będzie nowe świadczenie ? 

 

Z danych meldunkowych Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu wynika, że dzieci 

zameldowanych na dzień dzisiejszy na terenie gminy w wieku do 18 roku życia jest 1320, przy 

czym nie każde zameldowane dziecko otrzyma świadczenie 500+.  To ile tak naprawdę będzie 

uprawnionych dzieci w roku bieżącym okaże się może w dniu 1 lipca, kiedy zakończymy 

trzymiesięczny okres przejściowy i będziemy posiadać dane osób, które złożyły wnioski. 

 

Są u nas w gminie rodziny, które dostaną pieniądze już na pierwsze dziecko ? 

 

Tego na dzień dzisiejszy nikt nie wie na 100%. Zgodnie z ustawą „pierwsze dziecko – oznacza 

to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (...)”, więc 

jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci i jedno z nich ukończy 18 lat, wówczas młodsze dziecko staje 

się pierwszym dzieckiem i należy udokumentować sytuację dochodową rodziny.  Z danych 

rodzin, które korzystają z pomocy Ośrodka w formie zasiłków okresowych czy świadczeń 

rodzinnych mogę zakładać, że tak, ale jaka to liczba rodzin i ile uprawnionych dzieci – nie 

wiem, gdyż tu liczy się osiągany dochód rodziny, który nie może przekroczyć 800,-zł na osobę 

w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 



 

niepełnosprawności 1200,-zł na osobę. W okresie zasiłkowym od 1 kwietnia 2016r. - należy 

udokumentować dochody osiągnięte w roku 2014. 

 

Czy świadczenie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: 

zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne 

oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych ? 

 

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem 

zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz 

rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych 

wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.  

 

A jak potraktowane zostaną dzieci z rodzin rozwiedzionych, których rodzice 

naprzemiennie zajmują się swym potomstwem  ? 

 

Jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym 

orzeczonym przez sąd, wówczas świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu 

sprawowanej opieki.  

 

Jak została uregulowana sprawa rodziców zatrudnionych za granicą ? 

 

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie 

przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym 

państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym 

fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do 

właściwej gminy. Jest to mechanizm, który funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i 

eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Dlatego też rodziny, których członkowie pracują za granicą np. w Czechach przy składaniu 

wniosku będą musiały przedłożyć zaświadczenie o niepobieraniu bądź pobieraniu świadczeń 

za granicą. W sytuacji gdy któryś z rodziców pracuje za granicą Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Międzylesiu nie jest właściwy do rozstrzygania sprawy i wniosek wraz z kompletem 

dokumentów przekazywany jest Marszałkowi Województwa, który wydaje decyzję w danej 

sprawie. 

 

W ustawie wprowadzającej program "Rodzina 500 plus" nie określono, na co 

przeznaczone ma być świadczenie wychowawcze… 

 

Założeniem ustawy jest, że jest to szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem 

programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a  także odwrócenie negatywnego trendu 

demograficznego w kraju. Nie ma konkretnych wytycznych, na co rodziny mają przeznaczyć 

otrzymane wsparcie. Każda rodzina sama wie, na co je wydatkuje, ale uważam, że są to 

pieniądze, które mają służyć dzieciom i powinny być spożytkowane na ich cele, edukację, 

rozwój. 

 

Co będzie, gdy OPS zorientuje się, że  świadczenie jest marnotrawione lub wydawane 

niezgodnie z przyjętym celem ? 
 

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny będzie przeprowadzony 

wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w rodzinie. Pracownik Ośrodka na 

podstawie informacji od pracownika socjalnego będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc 



 

rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.)  lub w formie opłacania usług (np. za pobyt 

dziecka w przedszkolu, internacie itp.). W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia 

wywiadu środowiskowego nastąpi odmowa przyznania świadczenia lub wstrzymanie jego 

wypłaty. 

 

 

Trafiły już do gminy środki finansowe na uruchomienie programu ? 
 

Tak, otrzymaliśmy takie środki pod koniec lutego br. I to właśnie z tych środków zostały 

zakupione druki wniosków, sprzęt komputerowy oraz szafy do przechowywania dokumentów, 

których jak zakładamy będzie znaczna ilość. 

 

Czy pani jednostka poradzi sobie z realizacją nowego zadania nie zwiększając 

zatrudnienia  ? 

 

Niestety nie, zatrudnienie musiało zostać zwiększone. Pracownicy socjalni oraz pracownicy 

sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego mają do realizacji tak wiele zadań, 

które nakłada na nas szereg obowiązujących ustaw, że po prostu nie daliby rady czasowo. A 

dodam, że ustawa daje możliwość zatrudnienia nowych pracowników i pokrywania ich 

wynagrodzeń z kosztów obsługi programu, które w roku bieżącym wynoszą 2% od przekazanej 

nam dotacji. 

 

Jeżeli podjęta zostanie decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika to czy na jego 

wynagrodzenie wystarczą pieniądze pochodzące ze środków przeznaczonych na obsługę 

świadczeń „500 plus” ? 

 

Jak mówiłam wyżej decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika została już podjęta. To czy 

pieniądze ze środków na obsługę programu wystarczą na pokrycie wynagrodzeń pracownika 

zależy od tego, na jaką kwotę w danym roku wypłacimy świadczenia.  Poza tym środki na 

obsługę programu to nie tylko fundusze na wynagrodzenia pracowników, ale również na 

prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupy druków i materiałów biurowych czy opłaty za 

usługi telekomunikacyjne. Z obliczeń prognozowanych – wystarczą. 

 

Na koniec może doda pani jeszcze coś od siebie ? 

 

Mam ogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych otrzymaniem świadczenia 

wychowawczego 500+, aby mieli dla nas pracowników Ośrodka odrobinę zrozumieni i 

cierpliwości.  Wiem, że każdy chce jak najszybciej złożyć wniosek, aby szybko otrzymać 

pieniądze, ale obawiamy się, że w tych pierwszych miesiącach będzie to bardzo duża liczba 

złożonych wniosków i ich rozpatrywanie nie będzie odbywało się z dnia na dzień. Proszę też 

pamiętać, że praca Ośrodka to nie tylko 500+, mamy szereg innych zadań, którym  musimy 

poświęcić czas. Mogę tu tylko obiecać, że wszystkie wnioski będą rozpatrzone w ustawowym 

terminie. 

 

Dziękuję za rozmowę  



 

 

 

Pełnych spokoju  

i miłości Świąt Pańskiego 

zmartwychwstania smacznego świeconego 

życzy: 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Tomasz Korczak  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Marcinek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego 500+ pobierać będzie 

można od 18 marca 2016r. w: 

Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu,  ul. Kolejowa 3,   

tel. 74 8126 638, 74 814 87 64 

Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, 

Referat Spraw Obywatelskich (meldunki) 

 Wypełnione wnioski wraz z załącznikami 

składać będzie można od 1 kwietnia 

2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu   ul. Kolejowa 3. 

Kiedy wnioski? 

 Ośrodek będzie przyjmował 

wnioski o ustalenie prawa do 

świadczeń wychowawczych na 

dzieci od dnia 1 kwietnia 2016r. 

 Jeśli wniosek zostanie złożony w 

ciągu pierwszych 3 miesięcy, 

rodzice dostaną wyrównanie 

świadczeń od 1 kwietnia, po tym 

czasie świadczenie będzie 

wypłacane od miesiąca złożenia 

wniosku. 

 Wniosek będzie można złożyć w 

siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej, za pośrednictwem 

Poczty Polskiej oraz przez internet 

tj. za pomocą portalu 

empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS 

oraz bankowości elektronicznej. 

Kto otrzyma świadczenie: 

 rodzice, opiekunowie prawni lub 

opiekunowie faktyczni dziecka 

(jeżeli wystąpili do sądu  z 

wnioskiem o przysposobienie 

dziecka) 

 świadczenie będzie przysługiwać do 

ukończenia przez dziecko 18 lat 

 wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą 

„pierwsze dziecko – oznacza to 

jedyne lub najstarsze dziecko w 

rodzinie w wieku do ukończenia 18 

roku życia (...)”, więc jeśli w 

rodzinie jest dwoje dzieci i jedno z 

nich ukończy 18 lat, wówczas 

młodsze dziecko staje się 

pierwszym dzieckiem i należy 

udokumentować sytuację 

dochodową rodziny. 

Na jaki czas będzie przysługiwało 

świadczenie? 

 Pierwszy okres świadczeniowy 

będzie trwał od 1 kwietnia 2016r. do 

30 września 2017r., potem zawsze 

od 1 października do 30 września 

(wnioski na kolejne okresy będzie 

można składać już od 1 sierpnia 

danego roku). 

Dochody rodziny: 

 Gdy rodzina będzie się ubiegać 

wyłącznie o świadczenie na drugie 

i kolejne dzieci nie będzie 

konieczności dokumentowania 

sytuacji dochodowej. 



 

 Jedynie świadczenie na pierwsze 

dziecko uzależnione jest od 

kryterium dochodowego (800,-zł na 

osobę w rodzinie, a w przypadku 

gdy w rodzinie jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności 1200,-zł na 

osobę). W okresie zasiłkowym od 1 

kwietnia 2016r. - należy 

udokumentować dochody 

osiągnięte w roku 2014. 

Rodziny zastępcze: 

 Dla rodzin zastępczych kierowane 

jest odrębne wsparcie w oparciu o 

ustawę o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, rodziny 

te powinny zwrócić się o 

przyznanie świadczenia 500,-zł  do 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku 

Świadczenie wychowawcze a 

świadczenia na dzieci pobierane za 

granicą: 

 Świadczenie wychowawcze nie 

będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie 

przysługuje za granicą świadczenie 

o podobnym charakterze. 

Świadczenie wychowawcze a inna 

pomoc z Ośrodka: 

 Świadczenie wychowawcze 500,-zł 

nie będzie liczone do dochodu przy 

ustalaniu prawa do świadczeń z 

innych systemów wsparcia, 

dotyczy to w szczególności 

świadczeń z pomocy społecznej, 

funduszu alimentacyjnego, 

świadczeń rodzinnych, dodatków 

mieszkaniowych, stypendiów dla 

uczniów i studentów. 

Czy wydatkowanie środków będzie 

kontrolowane: 

 W przypadku sygnałów o 

marnotrawieniu świadczenia u 

rodziny będzie przeprowadzony 

wywiad środowiskowy, aby ustalić 

jak wygląda sytuacja w rodzinie. 

Pracownik Ośrodka na podstawie 

informacji od pracownika 

socjalnego będzie mógł zamienić 

gotówkę na pomoc rzeczową lub w 

formie opłacania usług. W 

przypadku uniemożliwienia 

przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego nastąpi odmowa 

przyznania świadczenia lub 

wstrzymanie jego wypłaty. 

  

Ustawa o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci wprowadza w życie 

program „Rodzina 500 plus”, w ramach 

którego rodzice będą otrzymywać 

świadczenie wychowawcze w wysokości 

500 zł co miesiąc na drugie i kolejne 

dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, 

w których dochód nie przekracza 800 zł 

netto na osobę lub 1200 zł netto (w 

rodzinach wychowujących 

niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je 

również na pierwsze lub jedyne dziecko. To 

nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla 

dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 

mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. 

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze 

tak szerokie i systemowe wsparcie polskich 

rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz 

opiekunowie dzieci do ukończenia przez 

nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji 

życiowej rodzin oraz odwrócenie 

negatywnego trendu demograficznego w 

Polsce. 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku 

dochodowego i nie będzie podlegać 

egzekucji, podobnie jak inne świadczenia 

dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie 

będzie liczone do dochodu przy ustalaniu 

prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. 



 

z pomocy społecznej, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. 

O wsparcie ubiegać będą mogli się także 

samotni rodzice, rodziny patchworkowe 

oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka oraz placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze 

będzie można złożyć w gminie, za 

pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez 

internet. E-wniosek o świadczenie 

wychowawcze będzie można złożyć za 

pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, 

PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. 

Start programu planowany jest na 1 

kwietnia br. Pierwsze świadczenia 

wychowawcze zostaną przyznane na okres 

od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 

września 2017 r. 

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 

od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to 

świadczenia wychowawcze zostanie 

przyznane i wypłacone z wyrównaniem 

począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, 

czyli od 1 kwietnia 2016 r. 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku 

po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), 

prawo do świadczenie zostanie przyznane i 

wypłacone począwszy od miesiąca, w 

którym wpłynął wniosek z prawidłowo 

wypełnionymi dokumentami. 

BURMISTRZ INFORMUJE… 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzylesie informuje mieszkańców o 

wyłonieniu wykonawcy na  wykonanie 

kompleksowego Programu Rewitalizacji 

Gminy Międzylesie na lata 2016-2020. 

Opracowanie zrealizuje Agencja Rozwoju 

Innowacji Spółka Akcyjna, ul. Ostródzka 

38, 54-116 Wrocław, w terminie do 30 

czerwca 2016 r. 

Z WIZYTĄ U WOJEWODY  

 
      W dniu 8 marca 2016 r. burmistrz 

Tomasz Korczak spotkał się z wojewodą  

dolnośląskim Pawłem Hreniakiem i 

przedstawił sytuację Gminy Międzylesie po 

nawałnicy, jaka nawiedziła ją w dniu 8 lipca 

2015 r. Burmistrz  zwrócił się o wsparcie 

finansowe na remont dróg gminnych oraz 

powiatowych, które ucierpiały wskutek 

kataklizmu. Wojewoda ze zrozumieniem 

wysłuchał argumentów burmistrza i 

zapowiedział wizytę w Gminie 

Międzylesie.   

KOMITET MONITORUJĄCY 

RPO 
10 marca br. odbyło się dziewiąte 

posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 

WD 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele strony rządowej, 

samorządowej oraz partnerów społecznych 

i gospodarczych. Obradom przewodniczył 

Pan Cezary Przybylski – Marszałek 

Województwa, który przekazał  informację 

o aktualnym stanie wdrażania Programu. 

Na posiedzeniu przyjęte zostały 2 wnioski 

OSI Kłodzko-Dzierżoniów-Ząbkowice Śl., 

reprezentowanego przez burmistrza 

Tomasza Korczaka w sprawach: 

1) nie promowania w ocenie wniosków 

wkładu własnego, 

2) promowania poprzez zwiększenie 

punktów oceny do 5 wniosków 

partnerskich,  gminnych i 

organizacji pozarządowych. 

 

OBRADUJĄ STRAŻACY… 
 

Trwa kampania zebrań 

sprawozdawczych w Ochotniczych 

Strażach Pożarnych z terenu Gminy 

Międzylesie. Jednostki z Międzylesia, 

Domaszkowa, Goworowa oraz Długopola 

Górnego zakończyły zebrania 

sprawozdawczo - wyborcze. W spotkaniach 

uczestniczyli poza strażakami 

przedstawiciele Gminy, członkowie 



 

Związku OSP RP oraz Państwowej Straży 

Pożarnej. Strażacy dokonali oceny 

realizacji zadań za 2015 r. oraz przyjęli plan 

działań na 2016 r. 

Dokonano analizy stanu gotowości 

bojowej Jednostek Operacyjno-

Technicznych, potrzeb remontowych dot. 

obiektów i sprzętu p.poż. oraz zakresu 

szkoleń strażaków. 

Interwencje jednostek OSP z terenu Gminy 

w 2015 r. 
Jednostka KS

R

G 

Pożar Miejsce 

zagrożeni

a 

Fałszywy 

alarm 

Razem 

Domaszków T
A

K 

35 85 2 122 

Międzylesie T
A

K 

35 92 5 132 

Długopole 

Górne 

- 15 23 2 40 

Goworów - 10 34 1 45 

Roztoki - 1 1 0 2 

 

 

Ilość interwencji jednostek OSP na terenie 

gminy Międzylesie: 

-  2014 r. – 175 

- 2015 r. – 341 

Ilość interwencji jednostek ochrony 

przeciwpożarowej na terenie Gminy 

Międzylesie  

 

 
Rok Pożar Miejsc

owe 

zagroże

nie 

Fałszywy 

alarm 

Razem 

2014 55 75 4 134 

2015 55 220 7 282 

 

Znaczny wzrost interwencji w 2015 r. 

spowodowany był usuwaniem skutków 

nawałnicy, gradobicia oraz trąby 

powietrznej która przeszła nad terenem 

naszej gminy 8 lipca 2015 r.  

 

Główne koszty utrzymania gotowości 

bojowej w OSP pokrywane są z budżetu 

Gminy. 

 

Wydatki 2015 r. Kwota w zł 

Dotacja dla OSP 44.199,40 

Wynagrodzenie za udział 

w akcjach   

63.386,89 

Zakup materiałów, sprzętu, 

usług   

101.948,85 

Wydatki na energię w 

budynkach  

19.811,69 

Wydatki na usługi 

remontowe 

30.462,95 

Wydatki na badania 

lekarskie członków 

2.049,99 

Wydatki na telefony 

komórkowe 

5.002,10 

Wydatki na ubezpieczenia   18.679,80 

Wydatki inwestycyjne 

finansowane z UE 

38.619,34 

Wydatki inwestycyjne 6.815,18 

 

Jak wynika ze sprawozdań finansowych 

strażacy z OSP Międzylesie i Domaszków, 

otrzymali także wsparcie z Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego za 

pośrednictwem Państwowej Straży 

Pożarnej, głównie na zakup nowego sprzętu 

ratowniczego. Pisząc projekty strażacy z 

OSP korzystali z Programu Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich oraz z Gminnego 

Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Dzięki bardzo 

dobrej współpracy z sołtysami i radami 

sołeckimi, część środków pozyskali z 

funduszy sołeckich. Znaczny udział w 

budżecie straży stanowiły środki finansowe 

pozyskane od darczyńców, sponsorów oraz 

uzyskane z podatków w postaci 1% za 

pośrednictwem Związku OSP RP.  

Wszystkim wpierającym Ochotnicze Straże 

Pożarne z terenu gminy Międzylesie 

serdecznie dziękujemy. 

 

WYNIKI WYBORÓW DO 

ZARZĄDU OSP                                    

JEDNOSTEK Z TERENU 

GMINY MIĘDZYLESIE 

 
Zarząd OSP Międzylesie 

Funkcja  Imię i nazwisko 

Prezes Jan Bojda 

Wiceprezes-

naczelnik 

Piotr Pokrątka 



 

Wiceprezes Ireneusz Łysiak 

Z-ca naczelnika Mariusz Bojda 

Sekretarz Krzysztof Worosz 

Skarbnik Agnieszka 

Worosz  

Członek  Jacek Pilny 

 

Zarząd OSP Domaszków 

Funkcja  Imię i nazwisko 

Prezes Artur Mendel 

Wiceprezes-

naczelnik 

Marcin Mendel 

Wiceprezes Mariusz Mendel 

Z-ca naczelnika Sylwester Mendel 

Sekretarz Krzysztof 

Niciński 

Skarbnik Patrycja Brocka 

Członek  Jarosław Rokosz 

Członek Marta Góźdź 

 

 

Zarząd OSP Goworów 

Funkcja  Imię i nazwisko 

Prezes Jerzy Łysiak 

Wiceprezes-

naczelnik 

Mirosław Patek 

Wiceprezes Kazimierz 

Hajdasz 

Z-ca naczelnika Stanisław Łoboda 

Sekretarz Bartosz 

Nalborczyk 

Skarbnik Piotr Patek 

 

Zarząd OSP Długopole Górne 

 

Funkcja  Imię i nazwisko 

Prezes Krzysztof 

Suszycki 

Wiceprezes-

naczelnik 

Sobiesław Pierzga 

Wiceprezes Michał Mroczek 

Z-ca naczelnika Michał Łątka 

Sekretarz Jan Bajek 

Skarbnik Robert Smoleń 

 

 

 

ĆWICZYLI  BY BYŁO 

BEZPIECZNIEJ… 

 

 
 

W dniu 12.02.2016 r. o godz. 16:00 

odbyły się ćwiczenia z ratownictwa 

technicznego, w których brali udział 

strażacy OSP i MDP Międzylesie. Podczas 

ćwiczeń wykorzystano zestaw urządzeń 

hydraulicznych zakupionych w ubiegłym 

roku przez gminę Międzylesie w ramach 

projektu „Modernizacja integrowanego 

ochronnego systemu Orlickich i 

Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem 

umowy z Schengen”  nr Projektu 

CZ.3.22./1.3.00/09.01502 z Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Czeska Republika – Rzeczpospolita Polska 

2007 – 2013. OSP Międzylesie dziękuje 

panu Krzysztofowi Królowi za 

udostępnienie pojazdu.  

 
 



 

APEL DO ROLNIKÓW !!! 

 

 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Międzylesiu prosi o kontakt rolników 

wykorzystujących folię do produkcji siano-

kiszonki, w celu uzgodnienia warunków jej 

odbioru do recyklingu. 

Zużytych folii do kiszonki nie 

należy wyrzucać ponieważ mogą one zostać 

poddane recyklingowi. Regranulat można 

wykorzystać w produkcji między innymi, 

membran odpornych na wilgoć, mebli 

ogrodowych i ulicznych oraz worków na 

śmieci. Systemy recyklingu zużytych folii 

rolniczych istnieją obecnie w większości 

krajów i ważne jest, aby odpowiednio 

przygotować folie do odbioru przez 

zarejestrowane przedsiębiorstwo 

gospodarki odpadami 

 

Zakład Usług Komunalnych  

tel 748666967, oraz  

e-mail:zukmiedzylesie@wp.pl 

 

GDZIE PO WORKI NA PSIE 

ODCHODY? 

 
Apelujemy do właścicieli psów o 

sprzątanie po swoich pupilach. W mieście 

trwa dystrybucja specjalnych worków na 

psie odchody. Można je dostać za darmo w 

Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Międzylesiu, plac Wolności 16. Psie 

odchody w workach wrzucać należy do 

kubłów ulicznych na śmieci.   

 

KALENDARIUM 2016 

 

1 marca 2016 odbyło się spotkanie 

sołtysów i przedstawicieli stowarzyszeń w 

sprawie ustalenia terminarza imprez. Na 

wstępnie burmistrz Tomasz Korczak 

podsumował rok ubiegły. Natomiast 

najważniejszymi wydarzeniami na które 

warto przyjechać w nadchodzącym roku 

będą Dni Międzylesia w dniach 2-4 

czerwca. Staramy się aby ta cykliczna 

impreza była powiązana z programem 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we 

Wrocławiu. Z kolei na zakończenie wakacji 

jak zwykle wielu gości zgromadzą 

tradycyjne dożynki, które odbędą się 28 

sierpnia w Kamieńczyku. Uzgodniony z 

uczestnikami spotkania przedstawiony 

poniżej plan naszych gminnych 

przedsięwzięć kulturalnych  i innych 

ciekawych wydarzeń, przedstawia się nie 

najgorzej ! 

 

AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego rozpoczął projekt pn. 

„Aktywny Dolny Śląsk - budżet sportowo-

mailto:zukmiedzylesie@wp.pl


 

turystyczny". Pierwszym etapem 

przedsięwzięcia są konsultacje, które 

potrwają do 16 marca br. Podczas ich 

trwania, wspólnie z przedstawicielami 

samorządów, organizacji pozarządowych 

oraz z mieszkańcami Dolnego Śląska 

zostanie omówiona zaproponowana przez 

Urząd Marszałkowski formuła realizacji 

tak, aby finalny efekt był wspólnym 

dziełem nas wszystkich. 

Program przewiduje przekazanie 

600 tysięcy złotych z Budżetu 

Województwa na wydarzenia o charakterze 

sportowym, turystycznym lub sportowo-

turystycznym, spełniające kryterium 

zasięgu regionalnego. Przewidziana pula 

środków zostanie podzielona na pięć 

podokręgów: Jeleniogórski, Legnicki, 

Wałbrzyski, Wrocławski oraz miasto 

Wrocław. Środki zostaną rozdysponowane 

na zadania wybrane przez mieszkańców 

Dolnego Śląska w głosowaniu 

internetowym. Ich realizację Zarząd 

Województwa powierzy podmiotom 

wyłonionym w otwartym konkursie ofert 

realizowanym zgodnie z Ustawą o 

działalności pożytku publicznym i o 

wolontariacie. 

Program „Aktywny Dolny Śląsk” 

ma w zamyśle pełnić rolę pilotażu 

regionalnego budżetu obywatelskiego. 

Tegoroczna formuła (obejmująca zadania z 

obszaru sportu i turystyki) w przyszłości 

zostanie poszerzona i obejmie inne, tzw. 

„miękkie” obszary funkcjonowania 

samorządu Województwa. 

Regulamin projektu wraz z 

załącznikami można znaleźć na stronie 

www.dolnyslask.pl (zakładka 

sport/Aktywny Dolny Śląsk). Więcej 

informacji na temat projektu można 

uzyskać także pod adresem mailowym: 

aktywny@dolnyslask.pl. 

 

 

PANIOM WSZYSTKIEGO  

CO NAJLEPSZE ! 

 

 
 

Sympatycznie i wesoło na 

wspólnym śpiewaniu liczna grupa pań 

spędziła niedzielne popołudnie w  MGOK. 

W radosny nastrój wprawił panie występ 

męskiej  grupy z Domu Dziecka w 

Domaszkowie „Chłopaki z naszej paki” 

humoreską pt: „ Adam i Ewa na wesoło”. 

Damskie  towarzystwo zabawiał muzycznie 

zespół Kacz Team. Piosenek o paniach i  dla 

pań było wiele, a panie chętnie włączyły się 

do wspólnej zabawy. Przy przepysznych 

ciastach i kawie i wesołej zabawie czas 

minął szybko i czekamy na kolejne Święto  

Kobiet. 

Dziękujemy panu burmistrzowi  

Tomaszowi Korczakowi za piękne życzenia 

i kwiaty, wychowankom i opiekunom 

Domu Dziecka za wesoły program, a 

zespołowi Kacz Team za oprawę muzyczną. 

Paniom dziękujemy za tak liczne przybycie 

i wspólne świętowanie. 

 

 

 

 

 

http://www.dolnyslask.pl/
mailto:aktywnv@dolnyslask.pl


 

DZIEŃ KOBIET W ZESPOLE 

SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNYM 

 IM.”PRZYJACIÓŁ DZIECI”  

W DOMASZKOWIE 

 W tym roku po raz drugi w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym im.”Przyjaciół 

Dzieci” w Domaszkowie zostało 

zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

W tym roku Panie spotkały się w ramach 

realizacji  projektu pt. „Damą być, ach damą 

być”. Projekt miał na celu integrację 

mieszkanek Domaszkowa z pracownicami 

szkoły. Dla zgromadzonych Pań był 

przygotowany  poczęstunek, prezenty oraz 

wiele innych atrakcji. Wszystkie Panie były 

bardzo zadowolone, że mogły ten wieczór 

spędzić w miłej i wesołej atmosferze. Już 

zadeklarowały swoje uczestnictwo w 

przyszłym roku. 

LA DONNA È MOBILE - 

KOBIETA ZMIENNĄ JEST – 

JAK W ZESPOLE SZKÓŁ 

UCZCZONO ŚWIĘTO KOBIET 

 
Uczniowie klas drugich gimnazjum 

przygotowali program artystyczny, aby 

uczcić święto wszystkich pań oraz 

koleżanek. Śpiewali piosenki, opowiadali 

wesołe historyjki o kobietach. Chłopcy klas 

trzecich zaprezentowali na parkiecie swoje 

talenty taneczne. Wszystkie 

przedstawicielki płci pięknej otrzymały 

kwiaty wykonane z kolorowego papieru, 

oraz serdeczne życzenia. 

KONCERT FORTEPIANOWY 

 

 
W MGOK w Międzylesiu odbył się 

zimowy koncert uczniów uczestniczących 

w zajęciach kursów alternatywnych w 

klasie fortepianu. W trwającym ponad 

półtorej godziny koncercie wystąpili 

niezwykle utalentowani młodzi muzycy z 

naszej szkoły, których przygotowała P. 

Jolanta Kowalik. 

 

 
 

Zdobywający pierwsze szlify 

instrumentaliści: D. Makarska, M. Filińska, 

K. Bzowy M. Mądry, W. Mądry, Z. Kyś, J. 

Wiśniewski, M. Afrykańska, M. Gałusza, 

K. Janczak, M. Bilicki, V. Zin, D. 

Makarska, B. Maciejewski, W. Worosz, O. 

Neter, M. Duś-sięgnęli nie tylko po klasykę, 

ale też utwory popularne. Jak co roku 

koncert cieszył się dużą oglądalnością 

wśród mieszkańców naszej gminy. My zaś 

gratulujemy naszym młodym muzykom 



 

talentu i siły charakteru, gdyż oprócz nauki 

w szkole znajdują jeszcze czas na 

dodatkowe pasje.  

ZUCHY I HARCERZE                                                                                          

NA OBCHODACH W 

BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

W dniu 20 lutego 2016 r. zuchy z 

międzyleskiej gromady „Wesołe Orliki” i 

harcerze z drużyny „Szare Wilki” wzięli 

udział w obchodach „Dnia Myśli 

Braterskiej” w Bystrzycy Kłodzkiej. Jest to 

międzynarodowe święto skautek i skautów 

obchodzone 22 lutego, w rocznicę urodzin 

twórcy światowego skautingu Roberta 

Baden-Powella. Obchodzą je również 

harcerze polscy.  

 

W tym roku  środowisko zuchów, 

harcerzy, wędrowników i instruktorów 

Hufca ZHP w Bystrzycy Kłodzkiej 

zorganizowało z tej okazji grę miejską 

połączoną z uroczystą zbiórką. W ramach 

gry miejskiej zuchy i harcerze podzieleni 

zostali na pięć grup, z których każda miała 

za zadanie odszukać informacje ukryte w 

różnych miejscach Bystrzycy Kłodzkiej. 

Informacje te miały pomóc poszczególnym 

grupom w odnalezieniu Roberta Baden – 

Powella. W trakcie gry miejskiej uczestnicy 

rozdawali napotykanym przechodniom 

papierowe serca i kwiaty z życzeniami i 

pozytywnymi myślami z okazji Dnia Myśli 

Braterskiej. Po zakończeniu gry miejskiej 

wszyscy uczestnicy spotkali się w siedzibie 

Hufca na poczęstunku i uroczystej zbiórce. 

Podczas spotkania zuchy i harcerze dzielili 

się refleksjami na temat przyjaźni i wrażeń 

z gry, śpiewali piosenki i wysłuchali 

gawędy zaproszonych gości. Wieczornicę 

zakończył harcerski krąg, pieśń „Bratnie 

Słowo” i „iskierka przyjaźni”.W obchodach 

Dnia Myśli Braterskiej  wspólnie z zuchami 

i harcerzami uczestniczyły druhny: Teresa 

Śliczna, Beata Tokarska, Magdalena 

Szewczyk i Monika Kulbaka. 

"ZJEDŹ NA NARTACH Z 

NAMI,                                                                         

NIE SPOUFALAJ SIĘ  

Z UŻYWKAMI" 

 

20.02.2016 r. w Zieleńcu strażacy 

OSP oraz Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza z Międzylesia pod hasłem 

"Zjedź na nartach z nami, nie spoufalaj się 

z używkami" zrealizowali projekt przy 

wsparciu środków z Gminnego Funduszu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, oraz środków własnych. 

Celem wyjazdu było pokazanie młodzieży z 

OSP Międzylesie możliwości spędzania 

wolnego czasu bez używek. W programie 

było szusowanie na nartach, nauka jazdy dla 

początkujących, a także wspólne ognisko i 

pogadanka. W imieniu dzieci, strażaków, 

opiekunów oraz rodziców dziękujemy 



 

wszystkim, którzy przyczynili się do 

realizacji wyjazdu. 

 
 

 

MŁODZI  POLARNICY… 

W tym roku zuchy z gromady 

„Wesołe Orliki” i „Szare Wilki”, działającej 

przy Zespole Szkół w Międzylesiu, po raz 

pierwszy wzięły udział w Wyprawie 

Polarnej Zuchów, która odbyła się 5 

marca 2016 roku na terenie ośrodka 

wczasowego "Lubuszanin" w Sosnówce 

Górnej niedaleko Karpacza. Wyprawa 

Polarna Zuchów jest imprezą cykliczną, 

która odbywa się co roku w marcu.  Podczas 

tegorocznej Wyprawy, w której w sumie 

uczestniczyło ponad 700 osób, zuchy 

stawiły czoła złośliwemu Gargamelowi, 

aby na nowo przywrócić uśmiech i radość 

w wiosce Smerfów. Gromady zuchowe 

zmagały się z zadaniami  o charakterze 

sportowo – sprawnościowym na siedmiu 

polach zabawowych, np. przechodziły 

przez pomysłowe tory przeszkód i 

labirynty. Na każdym polu witali ich 

harcerze przebrani za Smerfy.  

 

Każde poprawnie wykonane 

zadanie pomagało Smerfom w pozbyciu się 

sopli lodu, które Gargamel umieścił w ich 

sercach. Sople te otrzymywały potem zuchy 

jako dowód ukończenia zadania. W 

przerwie zuchy poczęstowane zostały przez 

Smerfy ciepłym posiłkiem. Na zakończenie 

odbył się apel, podczas którego wszystkie 

gromady otrzymały dyplom za udział w 

Wyprawie Polarnej i drobne upominki. We 

wspaniałej zabawie wspólnie z zuchami 

uczestniczyły druhny: Teresa Śliczna, 

Beata Tokarska, Małgorzata Bodnar, 

Magdalena Szewczyk i Monika Kulbaka. 

JAJKO, CZY KURA… 

 

 
 

Uczniowie klas pierwszych mieli 

przyjemność gościć grupę przedszkolaków 

„Tygryski”.  Powodem wizyty było 

zaproszenie na warsztaty plastyczne, 

których hasłem wiodącym była Wielkanoc. 



 

Pierwszaki zaproponowały swoim 

młodszym kolegom wykonanie kur 

wielkanocnych. Nikt nie potrafi 

odpowiedzieć na pytanie, „Co było 

pierwsze, jajko czy kura”? Dlatego, my 

połączyliśmy dwa w jednym.  

Efekt znakomity...  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne 

spotkanie. 

KONCERT PROFILAKTYCZNY 

„POWIEDZ NIE” 

W środę 2  marca w Miejsko Gminnym 

Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbył się 

koncert profilaktyczny „POWIEDZ NIE” 

Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z 

gimnazjum  Zespołu Szkół w Międzylesiu. 

„Blacha” skończył studia muzyczne na 

wydziale perkusji.  

 

Muzyczną drogę rozpoczął początkiem lat 

80-tych. Podczas koncertu profilaktycznego 

uświadomił uczniom jak bardzo zgubnym 

jest życie z nałogiem poprzez prelekcje na 

temat alkoholu, narkotyków, papierosów, 

dopalaczy. Opowiadał o życiu i losach 

swoich, oraz poznanych przez niego ludzi, 

którzy borykali się z różnego rodzaju 

problemami uzależnienia .  

 

Podczas koncertu prowadzący 

okazywał emocję poprzez muzykę, która 

zmieniała jego życie. Zachęcał tym samym 

młodzież do tego, by odkryła w sobie talent-

pasje, które stają się znakomitą alternatywą 

do walki z wszelkiego rodzaju 

uzależnieniami.  

Mamy nadzieję, że ta nietypowa 

lekcja profilaktyki będzie dla młodych 

ludzi szkołą podejmowania właściwych 

decyzji. 

NASI GÓRĄ ! 

 

 
 

26.02.2016 r. odbył się konkurs 

"MOJA PRZYSZŁOŚĆ, MÓJ ŚWIAT" z 

edukacji dla bezpieczeństwa oraz 

informatyki dla klas III gimnazjum w 

Bystrzycy Kłodzkiej.  



 

 
 

W konkursie brało udział pięć 

drużyn dwuosobowych: trzy z Bystrzycy, 

jedna z Wilkanowa, jedna z Międzylesia. 

Na początku odbył się pisemny test wiedzy, 

następnie komisja oceniała prezentacje 

multimedialne przygotowane przez 

uczestników. I miejsce zajęła drużyna z 

Międzylesia w składzie: Patrycja Czarny i 

Patrycja Czarkowska. II miejsce - 

Wilkanów, III miejsce-Bystrzyca Kłodzka. 

 

WIELKI SUKCES NASZYCH 

GIMNAZJALISTÓW 

 

 
      Uczniowie Samorządowego 

Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie: 

Małgorzata Grajnert, Natalia Zin i Patryk 

Gliński zajęli I miejsce w V Powiatowym 

Konkursie   dla  szkół   gimnazjalnych                

i ponadgminazjalnych EUROPA NASZ 

DOM. Finał odbył się w dniu 26.02.2016 r. 

w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w 

Kłodzku. Cały konkurs trwał trzy miesiące, 

składał się z dwóch etapów. W pierwszym 

nasi uczniowie wykonali prezentację, którą 

śmiało możemy nazwać profesjonalnym 

filmem dokumentalnym, przedstawiającym 

najciekawsze zabytki gminy Międzylesie. 

W drugim etapie gimnazjaliści 

rozwiązywali test, dotyczący znajomości 

zasad funkcjonowania samorządu 

terytorialnego  i administracji rządowej w 

Polsce. Ponadto zaprezentowali kolejną 

prezentację. Tym razem był to projekt 

siłowni na świeżym powietrzu, która 

według pomysłu uczniów, miałaby powstać 

na terenie za Domem Kultury w 

Domaszkowie. Ciężka praca naszych 

gimnazjalistów została doceniona przez 

komisję konkursową. Nasze projekty 

uznano  za bardzo ciekawe i profesjonalne.  

 

PRZEDSZKOLE  

W MIĘDZYLESIU …  

 
„Serce dla serca” – w dniu 14.02.2016 r. 

cztery grupy przedszkolne wzięły udział  

w  organizowanym przez Gminę Koncercie 

charytatywnym na rzecz poszkodowanych 

w wyniku pożaru Państwa Komornickich. 

Dzieci zaprezentowały się w tańcu  

i piosence. Z uwagi na to, że dzień Koncertu 

zbiegł się z kalendarzowymi 

„Walentynkami”, nauczycielki 

przygotowały i przeznaczyły do sprzedaży 

pierniki w kształcie serca, natomiast 

Rodzice dzieci przedszkolnych dostarczyli 

przepyszne wypieki. Dziękujemy za pomoc 

i wsparcie akcji charytatywnej.  



 

 
Grupa „Pszczółki” - dnia 17.02.2016 r. 

przedszkolaki z grupy I (rocznik 2012) 

przygotowały pyszne, zdrowe kanapki. 

Dzieci przyniosły do przedszkola potrzebne 

i najbardziej lubiane produkty. 

Samodzielnie myły warzywa, smarowały 

pieczywo masłem, kroiły produkty  

i układały na kromkach. Po „ciężkiej pracy” 

odbyła się degustacja przygotowanych  

kanapek. Pszczółki, poprzez samodzielną 

pracę kształciły odpowiednie nawyki 

żywieniowe, rozwijały kreatywność oraz 

dbałość o higienę. 

 



 

 

 

 

 
"Książki naszych marzeń" - od 22 lutego 

2016 r., w każdy poniedziałek, gościmy 

panią Marię Wikierę - bibliotekarkę z 

Zespołu Szkół. W ramach projektu "Książki 

naszych marzeń" pani Maria czyta dzieciom 

kolejne fragmenty książek. W grupach 

starszych "Pięciopsiaczki", a w grupach 

młodszych "Bobik i jego przyjaciele". 

Następnie dzieci omawiają treść, wykonują 

ilustracje do przeczytanego tekstu, robią 

papierowe pieski lub kolorują obrazki. 

Dzieci przez tydzień niecierpliwie czekają 

na kolejny fragment książki.  

 
 

"Czytamy naszym dzieciom" 

W związku z „Narodowym programem 

rozwoju czytelnictwa", w grupie „Wilczki", 

została zorganizowana grupowa 

biblioteczka, z której przedszkolaki mogą 

wypożyczać do swoich domów bajki, a te 

czytają im rodzice. Każdemu dziecku 

została założona karta biblioteczna. 

Zainteresowanie dzieci książkami jest 

bardzo duże. Dzieci codziennie 

wypożyczają wybrane przez siebie bajki. 

,, Polsko - czeska współpraca” - dnia 24 

lutego 2016 r. dzieci z grupy "Pszczółki", na 

zajęciach przygotowanych przez 

wychowawczynię Magdalene Skowron,  

gościły nauczycielki z zaprzyjaźnionego 

Przedszkola w Kralikach. Tematem zajęć 

było zapoznanie dzieci z instrumentami 

perkusyjnymi. Przedszkolaki mimo małej 

tremy wspaniale się zaprezentowały: grały 

na instrumentach, śpiewały, odgadywały 

zagadki muzyczne, na koniec wykonały 

pracę plastyczną - ozdobiły wybrany przez 

siebie instrument perkusyjny. Nauczycielki 

z czeskiego przedszkola, w tym dniu, 

obserwowały również codzienną pracę w 

pozostałych grupach przedszkolnych. 



 

 

 

 
,,Warsztaty wielkanocne” 

Grupa ,,Tygryski”, w dniu 03.03.2016r. 

spotkała się ze starszymi kolegami  

w szkole na warsztatach wielkanocnych. 

Dzieci stworzyły kolorowe kurki  

i kurczaki. Samodzielnie wycinały 

przygotowane elementy, następnie kleiły je 

i łączyły w całość. W trakcie śpiewano 

znane piosenki i wysłuchano wiersza  

o ,, Kwoka” J. Brzechwy. Na koniec 

pierwszaki poczęstowały przedszkolaków 

pysznym mlekiem.  

 
 

Polsko – czeski „Dzień Kobiet”  

W maju 2016 r. miną 23 lata współpracy 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu z Przedszkolem w Kralikach 

(Czechy). Każdego roku realizujemy 

wspólnie opracowany plan współpracy,  

w którym ujęte są konkursy, spotkania 

dzieci i dorosłych oraz obserwacje pracy 

pedagogicznej i wymiana nauczycielek. 

Jedno ze spotkań integracyjnych kadry 

przedszkoli odbyło się i w tym roku. 

Wymiana doświadczeń i swobodne 

dyskusje nie miały końca.  

 
Spotkanie ze strażakami OSP  

w Międzylesiu miało miejsce dnia 7 marca. 

Gośćmi grupy „Delfinki”  byli panowie: 

Lewandowski Bartłomiej, Czaprowski 

Damian oraz Bojda Marcin. Strażacy 

opowiedzieli o różnorodności akcji, w 

których uczestniczą oraz o źródłach i 

przyczynach wypadków, do których są 

wzywani. Przypomnieli dzieciom numery 

alarmowe. Omówili mundur galowy i 

roboczy oraz mundur ubierany do pożaru 

lub wypadku. Dzieci miały możliwość 

przymierzenia munduru strażackiego. 



 

Dowiedziały się jakie cechy charakteryzują 

prawdziwego strażaka - wiedza, sprawność 

i umiejętność podporządkowania się. Grupa 

„Delfinki” bardzo dziękuje strażakom za 

wartościowe spotkanie – 

DZIĘKUJEMY !!!                                          

 

 

 
Podziękowania 

Wychowawczyni grupy ,,Tygryski”, pani 

Maria Kozak serdecznie dziękuje rodzicom 

za zakup tablicy magnetycznej 

suchościeralnej dla grupy „Tygryski”. 

Podziękowania również dla pani Patrycji 

Koziarzewskiej i pani Katarzyny Łuków za 

dostarczenie zabawek dla grupy oraz pani 

Gabrieli Zoszczak za zakup drewnianych 

akcesoriów kuchennych. Bardzo 

dziękujemy  za zaangażowanie  

i wzbogacenie bazy materialnej grupy.  

 
 

UWAGA !!! 
Przypominamy, że do dnia 31 marca 2016 

należy pobrać i zwrócić wypełniony 

wniosek o przyjęcie dziecka do 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu. Po 31 marca 2016 r. wnioski 

nie będą wydawane.  

 

Z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych życzymy wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Międzylesie, 

spokoju i radości, aby spotkania 

przy wielkanocnym stole upływały  

w ciepłej i rodzinnej atmosferze, 

 a wszelkie smutki i troski szybko 

odchodziły w zapomnienie. 

Niech ten wyjątkowy czas napełni 

Państwa serca otuchą  

i nadzieją oraz pozwoli 

przezwyciężyć nawet największe 

trudności. 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

 
 15 i  18 lutego 2016 r. w bibliotece 

szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na 

czytelnika uczniów z kl. I a i kl. I c. W 

trakcie zajęć dzieci zapoznały się z 

funkcjonowaniem i regulaminem biblioteki, 

wysłuchały piosenki związanej z biblioteką, 

rozwiązywały zagadki związane z 

baśniowymi postaciami, dyskutowały na 

temat poszanowania książek i po raz 

pierwszy samodzielnie wypożyczyły 

wybraną lekturę. Na zakończenie złożyły  

uroczyste przyrzeczenie czytelnika. 



 

 
 Klasy otrzymały dyplom pasowania na 

czytelnika, plansze „Prośba książki”, 

plakietki „Jestem czytelnikiem”, kartę 

pracy z matematyki (związaną z tematem 

zajęć), notatkę do wklejenia do zeszytu oraz 

baśniowe kolorowanki. 

TRZYMAMY PALCE ! 
8 marca w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. 

Wzięło w nim udział 23 uczniów kl.4-6.  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 

maju. Naszym uczniom życzymy 

powodzenia!  

KOLEJNA TABLICA 

INTERAKTYWNA 

 W ZESPOLE SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNYM 

IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI  

W DOMASZKOWIE 

 

Dzięki wsparciu rodziców, 

wszystkich pracowników, dzieci i 

młodzieży zakupiono do klasy Ia nową 

tablicę multimedialną.  

 

Tablica spełniła oczekiwania dzieci, 

które uczyły się z wykorzystaniem   tablicy 

w przedszkolu. Jest to już siódma tablica w 

naszej placówce (mamy nadzieję, że nie 

będzie ostatnią). 

WIELKA LIGA 

CZYTELNIKÓW 

 

 

 26 lutego 2016 r. w Zespole Szkół 

w Międzylesiu odbyły się szkolne 

eliminacje do etapu  wojewódzkiego 

Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga 

Czytelników" kl. I-III i IV- 

VI  organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 1 w Katowicach i 
Stowarzyszenie „Wielka Liga”. Głównym 

celem tego projektu jest tworzenie mody na 

czytanie wśród rodzin.  

 
 

W eliminacjach uczestniczyło 18. uczniów, 

9 z kl. II-III oraz 9. z kl. V- VI, którzy na 



 

etapie szkolnym zdobyli 10 sprawności i 

uzyskali przynajmniej 80/100 punktów po 

przeczytaniu 13 wybranych książek 

uprawniających do uczestnictwa w teście 

kwalifikacyjnym. Uczestnicy konkursu 

rozwiązywali zadania testowe 

przygotowane przez organizatorów, a 

dotyczące treści wybranej książki. W 

kategorii kl. I-III była to książka Wandy 

Chotomskiej „Pięciopsiaczki”, a w 

kategorii kl. IV-VI  „Charlie i fabryka 

czekolady” Roalda Dahla. Rywalizacja była 

bardzo zacięta, a różnice punktowe nieduże. 

Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo 

wysoki poziom wiedzy na temat 

przeczytanych książek. 

W kategorii klas I-III kwalifikacje do 

półfinału wojewódzkiego zdobyły: 

Karolina Gałuszka z kl. III b, Emilia 

Turkiewicz z kl. III a oraz Lena Smoleń 

z kl. II c, a w kategorii klas IV-VI  Oliwia 

Majka i  Przemysław Kulbaka z kl. V b 

oraz Błażej Maciejewski z kl. VI b.  

 

XIX SPOTKANIA TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH ZIEMI 

KŁODZKIEJ 

 

W Hali sportowej Zespołu Szkół w 

Wilkanowie w dniu 12 marca 2016 r. 

odbyły się XIX już Spotkania Tradycji 

Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. Aż 17 

sołectw z naszej gminy wzięło w nich 

udział: Smreczyna, Pisary, Różanka, 

Długopołe Górne, Goworów, Szklarnia, 

Potoczek, Boboszów, Lesica, Nowa Wieś, 

Nagodzice, Jodłów, Koło Młodych 

Gospodyń w Domaszkowie, rada sołecka  i 

Koło Gospodyń Wiejskich w Roztokach , 

Rada Sołecka i Stowarzyszenie Kulturalno 

– Społeczne wsi Gajnik, rada sołecka i Koło 

Gospodyń w Międzylesiu, rada solecka i 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dolniku. 

 

Pomimo zimowej aury, panowała atmosfera 

nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 

Dodatkowo, wokalnie naszą gminę 

reprezentował Szkolny Zespół Pieśni i 

Tańca „Urwisy”, który powstał w 2008 r. 

przy Zespole Szkół w Międzylesiu z 

inicjatywy nauczycieli: Pani Beaty 

Tokarskiej oraz Pani Jolanty Drabiny. 

Celem powstania zespołu jest 

kultywowanie polskiej kultury ludowej. 

Zespół prezentuje się w środowisku 

lokalnym , brał również udział w 

przeglądach tanecznych we Wrocławiu i 

Polkowicach, zdobywając tam 

wyróżnienie. Obecny skład zespołu tańczy i 

śpiewa od dwóch lat. 



 

 

Na XIX Spotkaniach Tradycji 

Wielkanocnych rozstrzygnięto konkursy: 

na najładniejszą pisankę, palme, oraz 

konkurs dla uczniów szkól podstawowych i 

gimnazjalnych na najładniejszą kartkę 

wielkanocną. 

 

 

Trofea z jakimi wróciliśmy: 

Stoły Wielkanocne zauważone i 

nagrodzone: 

-Roztoki – Puchar Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi za „Tradycyjny Stół Polski”, 

- Długopole Górne – wyróżnienie Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku, 

Konkurs „Najładniejsza Pisanka”: 

II nagroda - Pani Krystyna Dragan – 

Długopole Górne, 

Wyróżnienie – Pan Michał Jóźwiak – 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w 

Domaszkowie, 

 

Konkurs „Najładniejsza Palma 

Wielkanocna”: 

III nagroda – Sołectwo Dolnik, 

Konkurs „Kartka wielkanocna”: 

W kategorii gimnazjum - I nagroda – 

Patrycja Pichla – Gimnazjum w 

Domaszkowie, 

W kategorii szkół podstawowych: 

II miejsce – Maja Kadys – Zespół Szkolno 

– Przedszkolny w Domaszkowie, 

 - III nagroda – Oliwia Neter – Zespół Szkół 

w Międzylesiu, 

- wyróżnienie – Aleksandra Czarniecka - 

Zespół Szkolno –Przedszkolny w 

Domaszkowie. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Zespól Szkolno – Przedszkolny w 

Domaszkowie otrzymał Puchar Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa 

Jurgiela, za pielęgnowanie tradycji i 

dziedzictwa narodowego wśród młodego 

pokolenia. 

 

Kolejne XX Spotkania Tradycji 

Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w 2017 r. 

odbędą się w Nowej Rudzie, gdzie już 

dzisiaj zapraszają na nie Burmistrz Tomasz 

Kiliński oraz Wójt Pani Adrianna 

Mierzejewska. 

 
 

SUKCESY UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO 

IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI  

W DOMASZKOWIE 

 

 
 

Na XIX Spotkaniach Tradycji 

Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej 12 marca 

2016r. w Wilkanowie uczniowie Zespołu 

otrzymali nagrody i wyróżnienia za 

projekty kartek świątecznych w konkursie 

„Najładniejsza kartka wielkanocna”. 

I miejsce, w kategorii gimnazjum, zajęła 

Patrycja Pichla, 

II miejsce w kategorii szkół podstawowych 

zajęła Maja Kadys, a wyróżnienie 

otrzymała Aleksandra Czarniecka. 

Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie otrzymał 

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Krzysztofa Jurgiela za pielęgnowanie 

tradycji i dziedzictwa narodowego wśród 

młodego pokolenia. 

 

 



 

EKSTREMALNA DROGA 

KRZYŻOWA 

 

11 marca 2016 r. tytułowa droga po raz 

pierwszy zorganizowana została przez 

parafię Międzylesie. Trasa Międzylesie - 

Sanktuarium „Maria Śnieżna” przez: 

Szklarnię, Goworów, Nową Wieś, 

obejmowała 20 km. Udział  

w wyprawie wzięło 153 osoby z całej 

Kotliny Kłodzkiej. Najliczniejsze grupy 

pochodziły z Międzylesia, Lądka Zdroju, 

Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka i Radkowa. 

Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w 

kościele św. Barbary w  Międzylesiu o 

godz. 19.00. Konferencję okolicznościową 

wygłosił ks. Jan Tracz. Opiekę 

duszpasterską sprawowali: ks. Arkadiusz 

Raczyński, ks. Robert Krupa z Lądka Zdr., 

ks. Mariusz Kubik z Kłodzka. Opiekę 

przewodnicką prowadzili pan Bogusław 

Stecki i pan Mieczysław Wróblewski. Po 

drodze, w Nowej Wsi, uczestnicy, którzy 

wędrowali przez kilka godzin w ciszy i 

ciemności, poczęstowani zostali ciepłą 

herbatą i ciastem. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

sponsorom, uczestnikom i służbie 

porządkowej. 

SUKCES MŁODYCH 

TENISISTÓW STOŁOWYCH Z 

MIĘDZYLESIA 

 
     Zajęcie II m. w turnieju powiatowym 

szkół podstawowych w tenisie stołowym 

przez Krzysztofa Sobotę i Mateusza 

Gackowskiego uczniów szkoły 

podstawowej Zespołu Szkół w Międzylesiu 

pozwoliło im na awans do Finału Strefy 

Wałbrzyskiej, który odbył się 23. 02. 2016r. 

w Krosnowicach Śl. Po bardzo zaciętych 

meczach wygrywając swoją grupę młodzi 

tenisiści z Międzylesia zajęli III m. 

ocierając się o finał dolnośląski. 

Organizatorem wyjazdu i opiekunem 

młodzieży był nauczyciel wychowania 

fizycznego Zespołu Szkół Mariusz 

Dublicki, trenerem Andrzej Biernacki 

członek LZS Międzylesie. 

 

 

DOBRY WYSTĘP 

MIĘDZYLESKICH SIATKARZY 

 

  
   



 

  Po wygraniu turnieju powiatowego 

międzylescy gimnazjaliści-siatkarze w 

składzie: Hołub Wojciech, Zin Norbert, 

Fąfara Piotr, Ambroziak Jakub, Krawczyk 

Mateusz, Koczergo Sebastian, Zamośny 

Patryk reprezentowali Powiat Kłodzki 23. 

01. 2016r. w Półfinale Strefy Wałbrzyskiej 

w Ząbkowicach Śl. Po bardzo zaciętych i 

wyrównanych meczach zajęli III m. będąc 

bardzo blisko awansu do finału strefy. 

Opiekunem i trenerem międzyleskich 

siatkarzy był Mariusz Dublicki.   

 

Z TENISOWEJ ŁĄCZKI… 

 
21,03,2016r rozegrany został turniej tenisa 

stołowego WTK Kadetów w Bolesławcu. 

Zawodnicy MLKS SUDETY Międzylesie 

startowali w składzie : Oliwia Neter, 

Mateusz Gackowski, Kacper Bzowy. 

Oliwia zajeła miejsce w przedziale 17-20 na 

30 zawodniczek natomiast Kacper i 

Mateusz zajęli miejsca w przedziale 33-48 

na 53. zawodników. Warto wspomnieć że 

nasi zawodnicy są Młodzikami a startowali 

w kategorii wyższej - w Kadetach ! 

*** 
23.03.2016 r zawodnicy MLKS SUDETY 

Międzylesie w składzie  Krzysztof Sobota, 

oraz Mateusz Gackowski reprezentowali 

szkołę podstawową na strefowym turnieju 

tenisa stołowego w Krosnowicach zajmując 

3 miejsce na 6 drużyn. Krzysztof Sobota 

został wyróżniony jako najlepszy zawodnik 

w swojej grupie. GRATULUJEMY !!! 

*** 

26.02.2016 r. w Krosnowicach odbyły się 

zawody w tenisie stołowym strefy V 

Ludowych Zespołów Sportowych 

województwa dolnośląskiego. 

wyniki eliminacji: 

młodziczki 

3 miejsce-Oliwia Neter, 7 - Nikola 

Gładzysz, 8 - Emila Turkiewicz, 9 - 

Kornelia Kowal, 10 - Maja Afrykańska, 11 

- Zofia Kyś, 12 - Maja Śmiech. 

 

Młodzicy 
5 miejsce Krzysztof Sobota, 7 - Bartosz 

Bzowy, 12 - Jakub Wojtysiak, 13 - 

Mateusz Gackowski, 14 – Gustaw Oppeln-

Bronikowski  

Kadeci 
1 miejsce – Kacper Bzowy, 2 - Maciej 

Pokora. 

 

seniorzy 
5 miejsce - Bogusław Zadorożny. 

Osoby z pierwszych trzech miejsc 

zakwalifikowały się do zawodów 

wojewódzkich i pojadą na finał 

wojewódzkich rozgrywek tenisa stołowego 

w Sulikowie 13 marca 2016 r. 

 

 

41 „MOJA DWUNASTKA” 

 

 
 

W pierwszą marcową sobotę 25 osób 

odliczyło się na basenie, aby wziąć udział w 

kolejnym teście marszowo-biegowym. Tym 

razem każdy uczestnik pokonał dystans co 

najmniej 1800 metrów na tzw. trasie 

alternatywnej. Pogoda dopisała. 

Frekwencja zadowalająca. Łącznie 

pokonany dystans 45,9 km. Gościła u nas 

także dziennikarka Euroregio Glacensis p. 

Agnieszka Łaszczuk, która z 

zaciekawieniem wysłuchała 

entuzjastycznych wypowiedzi zarówno 

uczestników, jak i organizatorów „Mojej 

Dwunastki”.  



 

 
Zebrany materiał posłużył do napisania 

artykułu pt. „Ruch to życie, życie to ruch”, 

który zamieszczono w Nr 08/2016 

tygodnika „EG”. Na kolejną porcję ruchu z 

„Moją Dwunastką” zapraszamy w sobotę 

02 kwietnia 2016. Na wszystkich chętnych 

czekamy na międzyleskim basenie od godz. 

9.30. Start godz. 10.00. 

 

 
 

PRZYDATNA UMIEJĘTNOŚĆ… 
 

W ramach porozumienia z Dolnośląską 

Federacją Sportu we Wrocławiu 15. 

uczniów z Zespołu Szkół w Międzylesiu 

oraz 15. uczniów z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie w okresie marzec-czerwiec 

2016 r. będzie realizować zajęcia sportowe 

na basenie w ramach projekt „Umiem 

pływać”. Zajęcia odbywać się będą na 

krytej pływalni w Kłodzku w blokach 2 x 

45 minut, tj. 1,5 godziny na basenie x 10 

wejść – łącznie 20 godzin lekcyjnych. W 

ramach projektu zostanie zapewniona 

opieka instruktorów nauki pływania oraz 

bezpłatny transport. 

 

 

GMINNI PSZCZELARZE 

 

 
 

W dniu 12.03.2016 r. odbyło się  walne 

zebranie  Terenowego Koła Pszczelarzy  

w Międzylesiu,  gdzie  przedstawione 

zostało sprawozdanie z działalności za rok 

2015,  

za które zarząd otrzymał jednogłośne 

absolutorium. Następnie wybrano nowy 

zarząd  

i komisję rewizyjną. 

Skład Zarządu Terenowego Koła 

Pszczelarzy w Międzylesiu:  

 

1. Przewodniczący: Stanisław Noga 

2. Z-ca Przewodniczącego: Dariusz 

Chruściel 

3. Skarbnik: Konrad Zaremba 

4. Sekretarz: Adam Polański 

5. Członek zarządu: Jakub Buć 

 



 

Skład komisji rewizyjnej Terenowego Koła 

Pszczelarzy w Międzylesiu: 

 

1.  Przewodniczący : Janusz Bańkowski 

2. Z-ca Przewodniczącego : Dariusz Mazur 

3. Członek komisji : Bogdan Łosiak 

 

Następnie Prezes Koła - Edward Kołodenny 

wręczył Złote Odznaki Polskiego Związku 

Pszczelarskiego zasłużonym pszczelarzom: 

J. Szczepańskiemu, M. Trybulcowi,  

T. Korczakowi.  

 

Z tego miejsca chcemy podziękować 

uczniom szkół, w których prowadziliśmy 

zajęcia edukacyjne z pszczelarstwa, jak 

również pszczelarzom, mieszkańcom i 

osobom dobrej woli, które przyczyniły się 

do rozwoju ekologii w naszej Gminie. 

 

Pszczelarze 

 

 

Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Bystrzycy 

Kłodzkiej informuje P.T. 

Podatników, że w dniu  

07 kwietnia 2016  roku 

od godz. 10.00 do godz. 

13.00 w siedzibie UMIG 

pracownicy Urzędu 

Skarbowego w Bystrzycy 

Kłodzkiej będą 

przyjmować zeznania 

podatkowe za rok 2015. 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA 

FINANSÓW W SPRAWIE 

„SZYBKI PIT” 

 
Szanowni Państwo,  

Szybki PIT to kampania informacyjna 

Ministerstwa Finansów, która wspiera 

podatników przy rozliczeniu rocznego 

zeznania podatkowego (PIT). Akcja 

odbędzie się już po raz ósmy i obejmie 

swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła 

się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po 

zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w 

tym roku upływa 2 maja. 

„W ramach kampanii Szybki PIT 

przygotowaliśmy dla podatników wiele 

narzędzi, które pomogą im w wypełnieniu 

tego obowiązku. Będą to między innymi, 

tradycyjne już, dni otwarte we wszystkich 

urzędach skarbowych w Polsce, wydłużone 

godziny pracy pod koniec kwietnia i dyżury 

telefoniczne naszych ekspertów. Akcja 

będzie też obecna na Facebooku. Wzorem 

ubiegłego roku przygotowaliśmy również 

specjalną aplikację, dzięki której podatnicy 

będą mogli szybko i łatwo zadać pytanie, na 

które otrzymają fachową odpowiedź” – 

wylicza minister finansów Paweł 

Szałamacha. Szybki PIT w swojej nazwie 

nawiązuje do faktu, że składając PIT przez 

Internet, można zrobić to naprawdę szybko. 

Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a 

jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. 

Nie trzeba przy tym drukować formularza, 

wypełniać go odręcznie czy kupować 

znaczka pocztowego.W ramach tegorocznej 

akcji resort finansów przygotował dla 

podatników wiele udogodnień oraz narzędzi 

ułatwiających rozliczenia:  

 11-13 marca w najpopularniejszych 

centrach handlowych w 

największych miastach w Polsce 

będzie można skorzystać z punktów 

rozliczeń. Dzięki nim każdy 

podatnik będzie mógł w przerwie 

między zakupami wysłać swój PIT 

przez Internet; 

 16 kwietnia we wszystkich urzędach 

skarbowych zostaną zorganizowane 



 

dni otwarte, podczas których 

pracownicy administracji 

podatkowej będą pomagać 

podatnikom przy składaniu PIT-ów;  

 w urzędach będą dostępne specjalne 

stanowiska komputerowe, 

umożliwiające wysłanie deklaracji 

drogą internetową; 

 w Ministerstwie Finansów oraz w 

urzędach skarbowych będą 

odbywać się dyżury telefoniczne, w 

czasie których eksperci odpowiedzą 

na pytania podatników – ich terminy 

będę podawane na bieżąco; 

 w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak 

co roku panuje wzmożony ruch w 

urzędach, wszystkie urzędy 

skarbowe będą pracować dłużej – 

terminy także będę podawane na 

bieżąco; 

 na potrzeby akcji przygotowano 

plakaty i broszury informacyjne, 

które promują wiedzę na temat 

rozliczeń czy aktualnych ulg 

podatkowych.  

Kampanii Szybki PIT towarzyszy strona 

internetowa www.szybkipit.pl. Zawiera ona 

aktualności, broszury informacyjne 

Ministerstwa Finansów, informacje o 

sposobach rozliczeń rocznych przez 

Internet oraz wyszukiwarkę urzędów 

skarbowych. Na stronie będzie też dostępna 

aplikacja pytaniowa Szybki PIT. W 

ubiegłym roku strona miała ponad 1 milion 

odsłon. 

Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy 

zainteresowani znajdą m.in. aktualne 

formularze czy skorzystają z usługi PFR, 

czyli wstępnie wypełnionego zeznania 

podatkowego.  

Akcja Szybki PIT będzie też obecna na 

Facebooku. 

Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia 

jest dniem wolnym od pracy (sobota), 

dlatego też ostatni dzień składania zeznań 

przypada na 2 maja. 

Na terenie działania Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej 

wyznaczone zostaną  dodatkowe punkty 

przyjmowania zeznań podatkowych. 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  
W „Domku Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 

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

godzinie 18.00 odbywają się spotkania 

Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 
W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było 

PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 

także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYCH  

MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

21.03.2016*04.04.2016*18.04.2016 

POMOC BEZPŁATNA ! 
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