
  

 
 
 
 
 
 



  

ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ BODNAR – SZEFOWĄ SZTABU                     
30. FINAŁU WOŚP W MIĘDZYLESIU 

Kiedy zaczęła się pani przygoda z orkiestrą  ? 
 
To są dwa poziomy. Pierwszy – prywatny – czyli obserwacja od pierwszego finału. Drugi to 
zawodowy  rozpoczęłam prace w szkole i jako nauczyciel wspierałam pracę sztabu. 
 
Nie od razu została pani szefem. Jak pani zaczynała ? 
 
Zaczynałam jako koordynator  w szkole, w szkole nie byliśmy sztabem, nie prowadziliśmy 
zbiórki, pomagaliśmy i współpracowaliśmy przez wiele lat ze sztabem przy MGOK w 
Międzylesiu. 
 
Jak zostaje się szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Międzylesiu ? 
 
Po odejściu pani Agaty Biernackiej zdzwoniła do mnie pani dyrektor MGOK z propozycją, a 
ja się zgodziłam. 
Jakie obowiązki ma szef sztabu ? 
 
Do obowiązków Szefa Sztabu należy kierowanie całością prac organizacyjnych sztabu, 
złożenie wniosku  o zgodę na utworzenie sztabu, prowadzenie naboru i rejestracja 
wolontariuszy, także procedura rejestracji Sztabowych Skarbon Stacjonarnych, 
reprezentowanie sztabu na zewnątrz, a na koniec złożenie Fundacji pełnego rozliczenia ze 
zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu Finału.  
 
Ile osób liczy międzyleski sztab ? 
 
Prowadzenie Sztabu to duże wyzwanie i odpowiedzialność, dlatego warto do współpracy 
zaprosić grupę zaufanych ludzi, którzy podobnie jak ja będą chcieli poświęcić swój czas i 
energię. 
 
Jak wygląda praca sztabu ? 
 
Rejestrujemy się w listopadzie, ustalamy listę wolontariuszy, a gdy wszystko jest gotowe, 
wysyłamy dokumenty do Fundacji WOŚP. Jest sporo papierkowej roboty. Potem odbieramy 
identyfikatory, gadżety, plakaty Orkiestry, składamy i oklejamy banderolami puszki. To dwa 
miesiące systematycznej pracy. 
 
Ilu wolontariuszy ma międzyleski sztab i czy są wśród nich wolontariusze z długim 
stażem ? 
 
Jak w poprzednim roku – 15. Wolontariusze zgłaszali się bardzo chętnie. Zbierali pieniądze 
w Domaszkowie i Międzylesiu. Nasi wolontariusze to w  większości uczniowie miejscowych 
szkół.  Podczas zbiórek dziećmi opiekowali się rodzice i nauczyciele. Wśród wolontariuszy 
najmłodszy ma dopiero osiem lat, a jest  najstarszy stażem, zbiera już 6 lat z WOŚP. To 
Stasiu Łąk. 
 
O której godzinie rozpoczyna się dla pani finał WOŚP i o której kończy ? 
 
O godzinie 8 rano odprawą wolontariuszy, a później przychodzi finał i liczenie pieniędzy. 
Jest stres przed finałem ? 



  

Tak zawsze, martwię się o bezpieczeństwo wolontariuszy i czy uda się zrealizować to co 
zaplanowaliśmy. 
 
Nawet przy najlepszej organizacji zdarzają się wpadki...Międzylesie i Domaszków  
ominął pech ? 
 
W tym roku Covid pomieszał nam szyki, ze względu na rosnącą liczbę zakażeń impreza 
plenerowa została odwołana. 
 
Dlaczego WOŚP to taki fenomen? Jest przecież wiele innych organizacji  non profit 
działających dla dobra ludzi…  
 
Sukces WOŚP opiera się na wyjątkowym zaufaniu społecznym. To także świetna 
komunikacja, od dobrze przemyślanej strategii, przez świetną identyfikację wizualną, po 
doskonale zaplanowaną taktykę. 
 
Jak hojni byli w tym roku mieszkańcy naszej gminy  
 
Mieszkańcy Miasta i Gminy Międzylesie hojnie wsparli tegoroczny 30. Finał, za co im 
bardzo dziękuję, dziękuję też za Ich życzliwość i uśmiech, który każdy wysiłek czyni 
lżejszym. W naszej gminie zebrano do puszek 15.517.92, zł., w tym  1.746.76 zł. zebrano w 
Domaszkowie, a wpływy z licytacji na Allegro wyniosły 4.960.10. Razem mieszkańcy naszej 
gminy przekazali  więc  na WOŚP 20.478.02 zł ! 
 
Czy gdy mija panią karetka z serduszkiem WOŚP to czuje pani, że zrobiliście dobrą 
robotę ? 
 
Jestem dumna, że mogłam przyłożyć się po raz kolejny do tego, by polska służba zdrowia 
otrzymała  ogromny zastrzyk pomocy w postaci sprzętu medycznego. 
 
Na koniec zapytam: dlaczego gra pani z WOŚP ? 
 
Dla mnie to zaszczyt i satysfakcja z uczestnictwa w czymś wielkim. Lubię się angażować w 
różne działania, pomagać ludziom. 
 

Dziękuję za rozmowę 
 
 
 
DANE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA NA DZIEŃ 24.02.2022R. 
OSÓB NA KWARANTANNIE I CHORYCH W POWIECIE – 602 
W GMINIE NA KWARANTANNIE - 10 , CHORYCH – 7  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
DANE DEMOGRAFICZNE GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2021 ROK  

Lista dzieci urodzonych w 2021 roku 

 

IMIONA 
CHŁOPCÓW 

LICZBA - 21 IMIONA 
DZIEWCZĄT 

LICZBA  - 21 

ANTONI 1 ALICJA  1 
DAWID 1 ANTONINA 2 
DOMINIK 1 AYLA  1 
GABRIEL 1 BARBARA 1 
HUBERT 1 BLANKA 1 
IGNACY 1 INGA 1 
JAKUB 1 JOWITA 1 
KACPER 1 KALINA 1 
LEON 2 KARINA 1 
MARCEL  1 KLARA 1 
MIKOŁAJ 1 LAURA 2 
NATAN 1 LILIA 1 
NIKODEM 1 LILIANNA 1 
NORBERT 1 MIRIAM 1 
OLIWER 1 NADIA 1 
OSKAR 1 NATALIA 1 
PIOTR 1 RITA 1 
SZYMON 1 SONIA 1 
TYMOTEUSZ 2 ZOFIA 1 
 
 

Suma liczby urodzeń -  42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

28 stycznia 2022 r. 
odbyła się 

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYLESIU                                                   

W TRYBIE  ZDALNYM 
w proponowanym porządku obrad 
znalazły się projekty następujących 
uchwał w sprawach : 
 

1/określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego. 
2/wysokości i zasad przyznawania diet 
dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy 
Międzylesie 
3/ wysokości ryczałtu dla 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
oraz wysokości diet dla 
przewodniczących komisji i radnych 
Rady Miejskiej w Międzylesiu 
4/ ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego otrzymywanego przez 
strażaka ratownika  ochotniczej straży 
pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniach 
5/określenia kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę 
Międzylesie, branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia 
6/określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 
7/zmian w budżecie gminy na rok 2022 

8/ zmiany Uchwały Nr XLII/226/2021 
RM w Międzylesiu z dnia 21.12.2021 r. w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Międzylesie 
9/przystąpienia do opracowania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Międzylesie 
10/przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębie Goworów i Michałowice 
11/przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Domaszków, gmina Międzylesie 
12/przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębie Domaszków i Jaworek, gmina 
Międzylesie 
13/przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Gajnik, działka nr ewid. 70 
14/zmiany uchwały nr XXXVII/189/2021 
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 
sierpnia 2021 r., w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Międzylesie dla terenu położonego w 
obrębie wsi Nagodzice 
15/uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Międzylesie 
                       

Zainteresowanych przebiegiem sesji 
zapraszamy jak zwykle na stronę 
www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 
po otwarciu zakładki  Rada Miejska  
zapoznać się  można z protokółem z obrad 
                           
* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się 
bez udziału publiczności – podstawa prawna 
art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 

http://www.miedzylesie.pl/


  

2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych i 
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. 2020 poz. 374.). 

22 lutego 2022 r.  odbyła się w 
trybie stacjonarnym 

 XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W MIĘDZYLESIU   

w proponowanym porządku  obrad 
znalazło się podjęcie uchwał : 

1.zmieniającą uchwałę nr 
XXXVII/201/2018 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 27 lutego 2018 r. w 
sprawie przyjęcia i realizacji Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 
gminie Międzylesie 

2.w sprawie  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w obrębie  Różanka, gmina 
Międzylesie 

3. w sprawie Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy na lata 2022-2026 

4. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
Międzylesie 

5. w sprawie zmian w budżecie gminy 
na rok 2022 

6. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLII/226/2021 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 21.12.2021 r. w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Międzylesie 

Zainteresowanych  przebiegiem  
sesji  zapraszamy  jak  zwykle  na  stronę 

www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 
po otwarciu zakładki  Rada Miejska  
zapoznać się  można z protokółem z obrad 

* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się 
bez udziału publiczności – podstawa 
prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych i wywoływanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374.). 

 
ZA NAMI JUBILEUSZOWY                                                                                           

30. FINAŁ WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY 

 
 

  Międzyleski Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą 
przy MGOK podsumował 30. Finał. Z 
wielką radością informujemy naszych 
mieszkańców, że zebraliśmy fantastyczną 
kwotę 20 478,02 zł (15517,92 zebrano do 
puszek i 4960,10 licytacje na allegro) To 
naprawdę świetny wynik biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności. Dziękujemy 
wszystkim za wsparcie tej ważnej i pięknej 
idei.  

W tym roku nie było to łatwe 
zadanie. Na ten wynik zapracowali 
wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierali działania naszego sztabu. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do 
wszystkich, którzy poświęcili swój czas by 
towarzyszyć nam w tym niezwykłym 
przedsięwzięciu i za chęci  do 

http://www.miedzylesie.pl/


  

zorganizowania, przeprowadzenia i 
rozpropagowania idei Fundacji WOŚP w 
naszym lokalnym środowisku i przyjęli 
puszki stacjonarne: Delikatesy Międzylesie 
– pan Łukasz Wyderski, Hurtownia 
„CORSO” – pani Beata Kasperska, Stacja 
paliw „Slovnaft”- pani Agnieszka 
Słomińska, Sklep „Dominik” pani Iwona 
Kubiak, MGOK w Międzylesiu. 
  W imieniu sztabu #6126 ogromne 
podziękowanie kieruję do wolontariuszy z 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Międzylesiu : Oliwii Miluk, Mateusza 
Wróbla,  Oliwii Szczygieł, Skaili 
Smertyga, Dominiki Makarskiej,  Magdy 
Cymborskiej, Stanisława Łąka  i Filipa 
Balcera, a z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Domaszkowie: Mileny 
Ziemianek, Wiktorii Najdzion, Macieja 
Kucharskiego, Eryka Korby i Tomasza 
Trzósło, którzy w tych trudnych 
warunkach atmosferycznych , zmagając się 
z wiatrem kwestowali na ulicach naszego 
miasta i wioskach naszej gminy. Za 
gotowość  do działania, chęci do pracy i 
niegasnący entuzjazm dziękujemy.    

Wielkie podziękowania należą się 
organizatorom biegu „Policz się z 
cukrzycą”  .W biegu udział wzięło prawie 
50 osób. Dziękujemy za opiekę medyczną 
panu Stanisławowi Szurze i pani Annie 
Jarek.                                                                                                                                       

Dziękujemy mieszkańcom Miasta i 
Gminy Międzylesie za hojne wsparcie 
tegorocznego finału. Dziękujemy za 
życzliwość i uśmiech. 
-rodzicom za słodkie wypieki 
-pracownikom MGOK i paniom 
emerytkom za przepyszne pierogi 
- nauczycielom za pracę na rzecz WOŚP 
- darczyńcom za przekazane przedmioty, 
gadżety, bony, talony itp na aukcję 
- osobom biorącym udział w licytacjach 
- Posterunkowi Policji w Międzylesiu 
- osobom przeliczającym pieniądze z 
puszek kwestarskich 

- jednostkom Straży Pożarnej z gminy  
Międzylesie za „Światełko do Nieba” 
-mieszkańcom za hojne datki pieniężne 
Dziękuję Państwu obecnym na 30. Finale 
WOŚP i tym, którzy ze względów 
zdrowotnych nie mogli być z nami, ale 
wiem, że mocno trzymali kciuki. WOŚP to 
magia chwil które łączą ludzi. To czas, gdy 
nie przestajemy się uśmiechać. Kłaniamy 
się nisko i gorąco dziękujemy za mnóstwo 
pozytywnych emocji. 
                                                                                 
Sztab #6126  Międzylesie 
 

PLANOWANE INWESTYCJE 
DROGOWE NA DROGACH 

POWIATOWYCH W GMINIE 
MIĘDZYLESIE 

 
W środę 16 lutego zostały 

ogłoszone wyniki naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak 
informuje PIOTR MARCHEWKA – 
etatowy członek zarządu powiatu 
kłodzkiego, radny powiatowy z naszej 
gminy, Powiat kłodzki otrzymał 
dofinansowanie na remont całej drogi 
powiatowej nr 3275D z Niemojowa do 
Różanki. Jej długość wynosi 5,358 km. 
Realizacja zadania z uwagi na jego duży 
zakres zaplanowana została na dwa lata. 
Rozpoczęcie robót nastąpi po wyłonieniu 
ich wykonawcy w  roku bieżącym, 
natomiast zakończenie będzie miało 
miejsce w roku 2023.  
Zakres zadania obejmuje: 

− remont nawierzchni jezdni  - 
frezowanie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej oraz wykonanie dwóch 
warstw nowej nawierzchni z betonu 
asfaltowego, 

− remont odwodnienia drogi 
(oczyszczenie rowów, remont 
przepustów), 



  

− remont zjazdów poprzez 
dostosowanie ich nawierzchni do 
nowej nawierzchni drogi, 

− remont oznakowania drogowego. 
Całkowita wartość zadania wg 
kosztorysu inwestorskiego wynosi 5 401 
418 zł. Ogłoszenie przetargu planowane 
jest na kwiecień br. 

Ponadto, powiat kłodzki w 
bieżącym roku będzie realizował w gminie 
Międzylesie zadanie polegające na 
przebudowie skrzyżowania w 
Goworowie na skrzyżowanie typu rondo 
wraz z budową przejść dla pieszych, 
chodników i położeniem nowej 
nawierzchni. Wartość zadania to ponad 
700 tys. zł. 
W budżecie powiatu i gminy Międzylesie 
są również zabezpieczone środki 
finansowe o łącznej wartości 1 mln. zł. 
na rozpoczęcie remontu drogi Pisary – 
Dolnik. Czekamy jeszcze na informację i 
dofinansowanie z Nadleśnictwa 
Międzylesie w kwocie 300 tys. zł. Po jego 
przyznaniu zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonanie robót na odcinku 1,5 km od 
Pisar w kierunku Dolnika. Kolejny etap w 
kierunku Międzylesia będzie planowany 
do budżetu na rok 2023. 
W ramach naboru w Polskim Ładzie, 
który trwa do końca lutego br. dla gmin 
i powiatów tzw. popegeerowskich zostały 
złożone 2 wnioski o dofinansowanie. 
Pierwszy na remont drogi w Długopolu 
Górnym od kamieniołomu do Długopola 
– Zdroju o wartości 2 mln. zł. oraz 
drugi, na remont drogi Nowa Wieś – 
Goworów i Goworów – Gajnik – 
Roztoki do nowej drogi przy zbiorniku 
przeciwpowodziowym o łącznej wartości 
8 mln. zł. Wyniki naboru będą znane w 
II kwartale br. 
  

GRZEGORZ MACKO 
WICEMARSZAŁEK Z WIZYTĄ 

W GMINIE MIĘDZYLESIE 
 
Dzięki środkom finansowym 
przeznaczonym przez samorząd 
województwa na ochronę gruntów rolnych 
gmina Międzylesie zrealizowała na terenie 
sołectw: Długopole Górne oraz Nagodzice 
drogi dojazdowe do gruntów rolnych. 
Kwota dotacji wyniosła 116 046 zł. 
W piątek wicemarszałek Grzegorz Macko 
wspólnie z burmistrzem Tomaszem 
Korczakiem obejrzał efekty inwestycji. 
Dziękował za dobrą współpracę na rzecz 
gminy Międzylesie i Dolnego Śląska!  

 

 
 

ZEBRANIE POSIEDZENIA 
KOMITETU STERUJĄCEGO 

 
W dniu 17.02 odbyło się zdalne zebranie 
Posiedzenia Komitetu Sterującego dla 
mikroprojektów  Euroregionu Glacensis. 
W trakcie obrad zatwierdzono ponad 30 



  

projektów, z tego dwa dla gminy 
Międzylesie: 
Boisko miejscem spotkań Międzylesie- 
Kraliky  - 86 590,4 zł, 
Sportowa przyjaźń polsko-czeska - 
72 845,6. 

 
OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W SZKLARNI 
 

W miłej atmosferze, w dolnej remizie 
18.02.2022 r o godz. 17:45 odbyło się 
zebranie sprawozdawcze za rok 2021 
naszego osp. W zebraniu brali udział 
zaproszeni goście -  Burmistrz Międzylesia 
pan Tomasz Korczak i Barbara 
Mańkowska sołtys naszej wsi. Podczas 
zebrania wybrano nowego sekretarza, 
którym została Karina Kucharska, oraz 
przekazano dla pani sołtys do użytku 
mieszkańców wsi stół do tenisa stołowego, 
który otrzymaliśmy od sołectwa z 
Gniewoszowa. 
 

ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZE 

OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W DOMASZKOWIE 

 

 
12 lutego 2022 roku w Domu 

Kultury w Domaszkowie odbyło się 
zebranie sprawozdawcze OSP w 
Domaszkowie.  Ze względów sanitarno-
epidemiologicznych, zebranie odbywało 
się w rygorze sanitarnym. Celem zebrania 
było podsumowanie roku 2021. Wśród 
tematów omawiane były działania 

ratowniczo-gaśnicze OSP Domaszków, 
których w poprzednim roku było łącznie 
85. W roku 2021 OSP zrealizowała 10 
zadań, celem ich było pozyskanie nowego 
sprzętu ratowniczo gaśniczego, wykonanie 
prac remontowych w pomieszczeniu 
socjalnym oraz łazienki.  Łączna wartość 
ww. zadań wyniosła - 50 132 zł. Wśród 
instytucji dotujących działalność OSP 
były: gmina Międzylesie - 10 000 zł., 
Komenda Głowna PSP – 13 400 zł, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu – 7 960 zł, 
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Warszawie – 1 500 zł oraz Nadleśnictwo 
Międzylesie – 1 500 zł.,   
 

 
 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników – 5 000 zł oraz 
Bank Spółdzielczy w Kłodzku – 600 zł. 
Nieocenionym wartościowym wkładem w 
prace remontowe było zaangażowanie się 
wielu druhów, którzy w wolnym czasie 
przeprowadzili remonty pomieszczenia 
łazienki oraz pomieszczenia socjalnego. 
Na zebraniu przyjęto również plan 
działalności na rok 2022. W zamierzeniach 
domaszkowskich druhów jest nadal 
sukcesywne doposażenie jednostki w 
sprzęt ratowniczy, szkolenia, współpraca 



  

organizacjami i instytucjami działającymi 
na terenie naszej gminy. 
 

REALIZACJA FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO W 2021 R. 

 
Fundusz sołecki to środki finansowe 
wyodrębnione w budżecie gminy, które są 
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie 
warunków ich życia. Na zebraniach 
wiejskich mieszkańcy podejmują decyzje 
na co mają zostać wykorzystane środki 
finansowe. Dlatego też, to samym 
mieszkańcom zależy na tym, aby środki 
były wydawane w sposób prawidłowy  
i efektywny. Dzięki środkom z funduszu 
sołeckiego nastąpił znaczny wzrost 
aktywności społecznej i inicjatyw 
obywatelskich na terenach wiejskich. 
Przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku 
muszą spełnić trzy przesłanki: 

− jest to zadanie własne gminy 
− służy poprawie warunków życia 

mieszkańców danej miejscowości 
− są zgodne ze strategią rozwoju 

gminy Międzylesie.  
W 2021 r. zostały zrealizowane wszystkie 
przedsięwzięcia zaplanowana w ramach 
środków z funduszu sołeckiego na terenie 
gminy Międzylesie. Całkowity koszt 
wydatkowania wyniósł 386 612,19 zł. 
Środki zostały przeznaczone m.in. na 
następujące zadania: 
 
Boboszów – zakup traktorka do koszenia 
placu rekreacyjnego, doposażenie świetlicy 
w niezbędny sprzęt gospodarstwa 
domowego oraz zakup nagrzewnicy. 
 
Długopole Górne – zakup siłowni 
zewnętrznej, doposażenie świetlicy w 
sprzęt AGD m.in. w zmywarkę 
gastronomiczną, patelnię elektryczną, 

zakup fantomów do ćwiczeń resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej.  
 
Dolnik – wyrównanie terenu obok 
świetlicy, utwardzenie kamieniem 
pozostałej części parkingu, położenie 
obrzeży. 
 

   

   
 
Domaszków – zakup sprzętu AGD do 
Domu Kultury m.in. kuchenka, lodówka 
oraz urządzenia wielofunkcyjnego formatu 
A3, rozbudowa parkingu pomiędzy 
Przychodnią a OSP Domaszków, zakup 
kosiarki, fantomów oraz elektrod do 
ćwiczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej, 
bramki do piłki nożnej, figurki do szopki.  
 

   
 

   
 
Gajnik - zakup siłowni zewnętrznej.  
 

   



  

 

   
 
Gniewoszów – zakup stołów piknikowych 
oraz zestawów biesiadnych. 
zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy 
placu rekreacyjnym poprzez nasadzenie 
roślin oraz odchwaszczenie terenu, 
wykonanie tablic informacyjnych oraz 
zakup  niezbędnych materiałów 
budowanych. 
 

   
 
Goworów – zakup kosiarki, zakup placu 
zabaw.  
 

   
 

   
 
Jaworek – zakup głośników i mikrofonu, 
wykonanie prac ogólnobudowlanych m.in. 
pomieszczenia z przeznaczeniem na 
toaletę. 
 

   
 

   
 
Jodłów – wykonanie przyłączenia wody do 
budynku poprzez przewiert horyzontalny 
pod istniejącym asfaltem. 
 

   

  
 
Kamieńczyk – zakup materiałów i art. 
elektrycznych niezbędnych do postawienia 
lamp oświetleniowych. 
 
Lesica – doposażenie świetlicy w sprzęt 
AGD, położenie płytek w świetlicy 
wiejskiej oraz zakup niezbędnych 
artykułów i materiałów elektrycznych i 
budowlanych.  
 
Michałowice – wykonanie mapy do celów 
projektowych oraz dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej na budowę 
oświetlenia.  
 
Międzylesie – zakup traktorka do koszenia, 
zakup kosy spalinowej, zakup urządzeń na 



  

plac zabaw przy szkole oraz wykonanie 
prac na placu polegających na m.in. 
wymianie starej nawierzchni oraz jej 
utylizacja, wysypanie terenu pisakiem oraz 
ogrodzenie terenu, rozpoczęcie budowy 
studni na boisku sportowym. 
 

   
 

   
 
Nagodzice – zakup placu zabaw oraz 
grzejników do świetlicy wiejskiej. 
 
Niemojów – wykonanie montażu III 
segmentu wiaty biesiadnej, oraz prac 
ziemnych na placu rekreacyjnym. 
Nowa Wieś – wykonanie oświetlenia 
drogowego oraz zakup płyt bitumicznych i 
deski szalunkowej. 
 
Pisary – wykonanie mapy do celów 
projektowych oraz dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej na budowę 
oświetlenia na placu rekreacyjnym oraz 
częściowy zakup materiałów 
elektrycznych.  
 
Potoczek – I etap wykonania dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej na rozbudowę 
świetlicy w Potoczku.  
 
Roztoki - zakup siłowni zewnętrznej, 
rozpoczęcie budowy oświetlenia 
drogowego, zakup grzejników oraz 

podgrzewacza do wody oraz niezbędnych 
materiałów elektrycznych i budowlanych, 
dofinansowanie turnieju szóstek. 
 

    
 

   
 
Różanka – zakup traktorka, wykonanie 
tablic, zakup gabloty oraz grzejników, 
wykonanie mapy do celów projektowych 
oraz dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej na budowę oświetlenia. 
 
Smreczyna – zakup notebooka oraz 
urządzenia wielofunkcyjnego, zakup 
sprzętu AGD, zakup konstrukcji stalowej 
oraz wykonanie i montaż regału 
kuchennego.  
 
Szklarnia – wykonanie schodów 
drewnianych z balustradą, prace 
remontowo – budowlane w świetlicy. 
 
Wszystkim wykonawcom, sołtysom, 
radom sołeckim oraz mieszkańcom 
zaangażowanym w realizacje zadań 
finansowanych ze środków funduszu 
sołeckiego w 2021 r. dziękujemy. W 
budżecie na 2022 r. w ramach funduszu 
sołeckiego wyodrębniona kwota to 
440 791,67 zł.  
 
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego 
decydują bezpośrednio mieszkańcy 



  

sołectw na zebraniach wiejskich. 
Wszystkie wnioski, które zostały złożone 
w terminie do 30 września 2021 r. zostały 
pozytywnie zaopiniowane i są 
przeznaczone to realizacji na 2022 r.   
 

GRUDNIOWY KONKURS  
DLA SOŁECTW 

 
W grudniu corocznym zwyczajem został 
ogłoszony konkurs na szopkę i choinkę 
bożonarodzeniową na terenie gminy 
Międzylesie. Konkurs skierowany był do 
sołectw z terenu. Warunkiem wzięcia 
udziału w konkursie było przygotowanie 
choinki, szopki w każdej miejscowości 
oraz zgłoszenie informacji, że owa choinka 
czy szopka będzie zdobiła daną 
miejscowość. Pracownik urzędu wybrał się 
do każdej miejscowości tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia w celu wykonania 
zdjęć zarówno za dnia jak i w nocy. 
Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia to bardzo piękny i stary 
zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie 
choinki. Do konkursu zgłoszonych zostało 
17 choinek (Gajnik, Boboszów, Długopole 
Górne, Dolnik, Domaszków, Gniewoszów, 
Goworów, Jaworek, Kamieńczyk, Lesica, 
Michałowice, Międzylesie, Nagodzice, 
Nowa Wieś, Roztoki, Smreczyna, 
Szklarnia) i 9 szopek (Nagodzice, 
Długopole Górne, Domaszków, Goworów, 
Gajnik, Jaworek, Nowa Wieś, Różanka, 
Roztoki).  
Wszystkie były piękne i jedyne w swoim 
rodzaju.  Rozstrzygnięcie konkursu miało 
odbyć się podczas Międzyleskiego 
Kolędowanie, które przewidziane jest w 
każdym roku w styczniu. Jednakże w 
związku z sytuacją epidemiczną i dużą 
ilością zachorowań na terenie gminy 
Międzylesie zdecydowano odwołać 
imprezę. Rozstrzygnięcia konkursu 
dokonano w kuluarach i jednogłośnie 

zdecydowano wyróżnić jedną choinkę i 
jedną szopkę, a wszystkich pozostałym 
sołectwom przyznać to samo miejsce. 
Bezapelacyjne wśród zgłoszonych choinek 
wygrało sołectwo Gajnik, zaś wśród 
zgłoszonych szopek Nagodzice. Każdy 
otrzymał nagrodę. Więc warto brać udział 
w konkurach, do czego serdecznie 
zapraszamy! 
 

KOSZTY UTRZYMANIA 
GOTOWOŚCI BOJOWEJ                                                        
w jednostkach OSP z terenu 

gminy Międzylesie sfinansowane                        
z budżetu gminy w 2021 r. 

 
Lp Wydatki  Kwota w zł 
1 Dotacja dla OSP 36 950,00 
2 Wynagrodzenie za 

udział w akcjach   
44 894,55 

3 Zakup materiałów, 
sprzętu, usług   

97 839,61 

4 Media w budynkach, 
usługi 

55 943,40 

5 Usługi remontowe 4 946,24 
6 Badania lekarskie  3 350,00 
7 Usługi 

telekomunikacyjne 
4 768,66 

8 Ubezpieczenia   32 201,14 
9 Wynagrodzenia 41 688,60 
10 Składki ZUS 3 197,28 
11 Inwestycyjne 615,00 
12 Szkolenia 12 360,00 
13 Opłaty za zezwolenie na 

prowadzenie pojazdów 
uprzywilejowanych 

400,00 

Łącznie 339 154,48 
 

PODZIĘKOWANIE OD 
FUNDACJI REDEMPTORIS 

MISSIO 
 

 Do Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 



  

Domaszkowie przyszło podziękowanie od 
Fundacji Pomocy Humanitarnej  
Redemptoris Missio za udział w akcji 
"Opatrunek na ratunek". Jeszcze raz 
dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w tą pomoc. Przynosili 
do szkoły środki opatrunkowe, 
dezynfekcyjne, które trafiły do szpitali 
misyjnych w Afryce. 

 
 

SAMORZĄDOWE 
PRZEDSZKOLE  

W MIĘDZYLESIU 
 
Kulturowe spotkania z Bolkiem  
i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – 
Kraliky. 
 

 
 

 30 grudnia 2021 r. zakończyliśmy 
realizację projektu „Kulturowe spotkania  
z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, 
Międzylesie-Kraliky” sfinansowanego ze 

środków EFRR oraz budżetu Państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 
Nie oznacza to jednak, że to koniec 
współpracy !!! Wręcz odwrotnie,  
z zaprzyjaźnionym przedszkolem w 
Kralikach współpracujemy od wielu lat. 
Każdy rok wnosi nowe pomysły i nowe 
propozycje wspólnych działań. Obecny rok 
2022 może być równie trudny jak miniony, 
ale poprzez realizację powyższego 
projektu nasunęło się kilka nowych 
pomysłów, które pozwolą nam 
kontynuować rozpoczęte działania  
z wykorzystaniem technologii, której tak 
naprawdę ciągle się uczymy.  
 

  

 
 

 



  

 
„Zaczytane przedszkole” 

 
W naszym przedszkolu dobrze 

wiemy, jak ważny wpływ na rozwój 
dziecka ma wspieranie czytelnictwa. 
Książka potrafi wzbogacić wyobraźnię 
naszych dzieci, poruszyć ich serca, 
przenieść w inne światy, może obudzić w 
nich zainteresowanie, pasję. Poprzez swoje 
ilustracje może wprowadzić dzieci w świat 
kolorów, pobudzić do rysowania, 
usprawnić pracę ręki, myślenie. Aby 
umożliwić rozwój czytelnictwa nasze 
przedszkole już od października realizuje 
projekt w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025”. Z funduszu tego projektu każda 
grupa przedszkolna została obdarowana 
pakietem książek o współczesnej tematyce, 
bogatej treści i pięknych ilustracjach. W 
salach przedszkolnych powstały „Kąciki 
literackie” pełne książek, do których dzieci 
w każdej chwili mają dostęp. 
Stworzyliśmy ”Kodeks postępowania z 
książkami”. Z książką zaprzyjaźniamy się 
w trakcie spotkań w bibliotece. Celem 
zarówno tego projektu jak i projektu pt. 
„Zaczytane Przedszkole” realizowanego 
przy wsparciu środków z Gminnego 
Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, jest 
promowanie aktywnego czytelnictwa, 
wyrobienie nawyku czytania, pokazanie 
dzieciom i rodzicom jak jest to przyjemne      
i wartościowe, i że miłość do książek rodzi 
się właśnie w dzieciństwie.   Zapewne te 
działania zaowocują w przyszłości 
pozytywnymi relacjami oraz ubogaci 
wnętrza naszych dzieci, dzięki czemu staną 
się lepszymi ludźmi.  
 

„Moja ulubiona postać z bajki” 
 
W styczniu nasze przedszkole rozpoczęło 
również realizację projektu pt. „Moja 

ulubiona postać z bajki”, którego głównym 
celem jest stworzenie dzieciom dostępu do 
świata bajek i baśni, jak również pomocy   
i zabawek z motywem bajkowym, które na 
pewno przyciągną ich uwagę i ułatwią 
przyswajanie wiadomości. W ramach 
realizowanego projektu zostały 
zaplanowane następujące działania: 
Zorganizowanie konkursu plastycznego, 
bajkowy bal karnawałowy – „Muzyczna 
wycieczka do ZOO”, bajkowy quiz, 
bajkowe kino, wspólne czytanie baśni  
i bajek. Projekt jest realizowany przy 
wsparciu środków z Gminnego Funduszu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
 

„Dzień Babci i Dziadka” 
 
Co rok nasze przedszkolaki wraz  
z nauczycielkami przygotowują piękne 
programy artystyczne dla swoich babć  
i dziadków z okazji ich święta. Niestety  
z powodu sytuacji pandemicznej, z jaką 
mierzymy się już od dwóch lat, nie 
możemy zaprosić do placówki naszych 
najbliższych, dlatego przygotowane 
programy są nagrywane i przesyłane drogą 
internetową. Występy można obejrzeć na 
następujących stronach:  
 
gr. Jeżyki https://youtu.be/19iU8uoEyMM 
 
gr. Wilczki https://youtu.be/4ujJ7Y5ga0g 
 
gr. Żabki https://youtu.be/sQjL-DkrNGk 
 
gr. Koty https://youtu.be/U8HjUdaaIcw 
 
gr. Myszki https://youtu.be/Vrfo0vxuclk 
 

„Bezpieczna droga do przedszkola” 
 
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 
dba o bezpieczeństwo swoich 

https://youtu.be/19iU8uoEyMM?fbclid=IwAR0cFqQkuRDWVWBEaNSBf3GylJRlbTyKUWJ-qJ8zgpHNOG1-vLuZCB1nJoE
https://youtu.be/4ujJ7Y5ga0g?fbclid=IwAR3gcr_4P5vVKVvf36afbmzT-pJClQEOQp9YBnA3PbW7ay8aFJkix-4Z9Lk
https://youtu.be/sQjL-DkrNGk?fbclid=IwAR2BKfkkSdH0OoF-F_Q03bBhfapd-sn9De1wi3r82ickZC0wp8Ibua1PVTo
https://youtu.be/U8HjUdaaIcw?fbclid=IwAR2wyFuKlwNpAVHXBssHZ5xw5dNhusr3zTG8cSHg1jheYMFRpJVIMhKurOM
https://youtu.be/Vrfo0vxuclk?fbclid=IwAR0usNMYgnpDZSy4Fbt_omC0g9VJwYIZqvGbolVKrVpy8hmW1-avuaSH_Zg


  

podopiecznych, ale również zapewniamy 
dzieciom  edukację w tym zakresie.  
W ramach tych działań w lutym zaczniemy 
realizować  projekt finansowany przy 
wsparciu środków z Gminnego Funduszu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, pt. „ Bezpieczna droga do 
przedszkola”. Głównym celem projektu 
jest zapoznanie dzieci z zasadami ruchu 
drogowego oraz bezpiecznego przejazdu 
samochodem do przedszkola i do domu. 
Poza tym zależy nam na pokazaniu 
dzieciom, na czym polega praca 
funkcjonariusza policji oraz zachęcanie 
rodziców do wspólnej pracy i zabawy, 
która utrwali zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze. W ramach 
projektu zostanie zorganizowane spotkanie 
z funkcjonariuszem policji, będą 
realizowane zajęcia dydaktyczne przy 
tablicy interaktywnej, zapoznanie dzieci ze 
znakami drogowymi z wykorzystaniem 
zakupionego zestawu, zorganizowane 
zostaną warsztaty dla dzieci pt. 
„Poruszamy się po ulicach miasta i wsi”, 
a na zakończenie projektu ogłoszony 
zostanie konkurs „Moja droga do 
przedszkola”. Jesteśmy przekonani, że 
wszystkie działania będą miały wpływ 
utrwalenie prawidłowych nawyków 
postępowania na drodze, a co za tym idzie 
na bezpieczeństwo naszych 
podopiecznych. 
 
 
BAL KARNAWAŁOWY 
Dnia 15.02.2022r. odbył się w przedszkolu 
bajkowy bal karnawałowy – „Muzyczna 
wycieczka do ZOO”. W tym dniu dzieci 
przybyły do przedszkola w przepięknych 
przebraniach postaci z bajek. Poza 
księżniczkami, rycerzami, Batmanami, itp. 
pojawiły się bajkowe zwierzęta. Dzieci 
podzielone zostały na dwie grupy 
przedszkolne. W czasie kiedy jedna grupa 
bawiła się z animatorem zabaw, druga 

grupa dzieci uczestniczyła w sesji 
zdjęciowej i licznych konkursach. Nie 
zabrakło też zdrowego owocowego 
poczęstunku. Po hucznej zabawie dzieci 
prezentowały przyniesione przez siebie 
książki w ramach ogłoszonego „Dnia 
bohatera bajek”. Dzieci z radością dzieliły 
się przygodami swoich bohaterów  
i prezentowały przebrania, które często 
pokrywały się z ich ulubieńcami. Była to 
idealna chwila na wyciszenie po emocjach 
związanych z balem. 
 

 
 

 

 



  

 
 

 
 

 
 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 
W MIĘDZYLESIU 

 
Informujemy, że od 1 do 31 marca 2022 r. 
przyjmujemy wnioski zapisu dziecka do 
przedszkola. Wnioski wydawane będą w 
przedszkolu. Od 1 marca można będzie też 
pobrać wniosek wraz z załącznikami ze 
strony internetowej przedszkola 
www.spmiedzylesie.przedszkolna.net  
z zakładki rekrutacja/2022-2023 (od 1 
marca). 

Rekrutacja poprzedzona jest złożeniem 
przez rodziców dzieci uczęszczających 
deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego. Złożone deklaracje 
pozwolą na określenie liczby wolnych 
miejsc w przedszkolu. Deklaracje wydadzą 
nauczycielki poszczególnych grup. 
W zakładce rekrutacja znajdą Państwo 
harmonogram rekrutacji, kryteria 
ustawowe, kryteria gminne oraz deklaracje  
i wniosek wraz z załącznikami.  

 
30. FINAŁ WOŚP 

W DOMASZKOWIE 
 

 
 
 Po raz kolejny WOŚP zagrała w 
Domaszkowie. W tym roku orkiestra grała 
pod hasłem ,,Przejrzyj na oczy” . 
 Uczniowie z klas ósmych : 
Wiktoria Najdzion, Milena Ziemianek, 
Eryk Korba,  Tomasz Trzósło i Maciek 
Kucharski  jako wolontariusze spisali się 
na medal. Od godziny 9:00 do 15:00 
dzielnie kwestowali na terenie 
Domaszkowa i okolicznych wiosek. 

Po podliczeniu wszystkich 
wpływów z radością stwierdziliśmy, że 
udało nam się zebrać kwotę 1746, 76 zł. 
   Wszystkim bardzo 
serdecznie dziękujemy za WIELKIE 
SERCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Koordynator 30 finału WOŚP w 
Domaszkowie 
 

http://www.spmiedzylesie.przedszkolna.net/


  

WYJAZD NA NARTY  
DO ZIELEŃCA 

 
 

1.02.2021 grupa dzieci i młodzieży 
z gminy Międzylesie zrzeszona w 
Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych 
udała się wraz z opiekunami do Zieleńca 
na narty. Wyjazd zorganizowany został 
przez koordynatora do spraw młodzieży 
przy Oddziale Miejsko-Gminnym ZOSP 
RP druha Jacka Pilnego, przy udziale 
jednostek OSP i wsparciu finansowym 
Gminy Międzylesie. Mimo trudnych 
warunków pogodowych, zabawa była 
przednia. 4 godziny intensywnego 
szusowania na stoku zostało zakończone 
poczęstunkiem, przygotowanym 
własnoręcznie przez Prezesa Zarządu 
Gminnego, pysznym żurkiem. Po czym 
bezpiecznie wszyscy uczestnicy odjechali 
do domów.  

Zarząd Miejsko-Gminny pragnie 
serdecznie podziękować Burmistrzowi 
MiG za wsparcie finansowe i transport, 
kierowcy - za bezpieczną podróż, 
opiekunom: Kamilowi, Markowi, Pawłowi 
i Oli, Prezesowi za zupę, druhowi Jackowi 
za organizację i przede wszystkim 
uczestnikom za udział. 

 
SPORT I REKREACJA – MAMY 

TO WE KRWI 
Za nami kolejne dwie imprezy 

marszowo-biegowe. Podczas XXX Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
dniu 30 stycznia 2022 r. po dróżkach 
skweru międzyleskiego rynku 
spacerowało, maszerowało lub biegało 46 
osób.  

 
 
Aktywność ruchowa poprzedzona 

była krótką pogadanką na temat zagrożeń 
związanych z cukrzycą oraz jej 
profilaktyką, którą przeprowadził p. 
Stanisław Szura. A już po chwili wszyscy 
oddawali się 30 minutowej porcji ruchu. 
Podczas wydarzenia można było wykonać 
kontrolne badanie poziomu cukru we krwi, 
które przeprowadzała p. Anna Jarek. 
Impreza odbyła się wspólnymi siłami 
MGOK Międzylesie, UMiG Międzylesie i 
MLKS Sudety. 
Zaledwie tydzień później 05 lutego 2022 r. 
odbyła się cykliczna impreza marszowo-
biegowa 108. „Moja Dwunastka” z 
rekordową liczbą 24. uczestników + pies 
Forest. Dwunastkowe szeregi postanowiła 
zasilić zawiązująca się grupa biegowa 
„Wilki Międzylesie”, której tak mało było 
24 minut „Dwunastki”, że rozszerzyła 
sobie ją o kolejne pół godziny. Przyjemnie 
jest oddawać się aktywności ruchowej w 
tak dużej grupie. Kto chciałby to sprawdzić 
- serdecznie  zapraszamy na międzyleski 
stadion 5 marca 2022 r. na godzinę 10.00. 
 

 
 
 



  

OGŁOSZENIE 
 
Ogłoszenie Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy na 
operacje typu „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” w ramach 
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie 
od dnia 28.02.2022 r. do dnia 28.04.2022 
r. - nabór na operacje związane z 
podejmowaniem działalności 
pozarolniczej (nie ASF) 
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w 
tym szczegółowe informacje o prawach i 
obowiązkach beneficjentów, określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej na operacje typu 
„Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” w ramach poddziałania 
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.). 
Pomoc przyznawana jest: 
1. w formie premii w wysokości: 

a. 150 000 zł, jeżeli operacja 
przewiduje utworzenie co najmniej 1 
miejsca pracy; 

b. 200 000 zł, jeżeli operacja 
przewiduje utworzenie co najmniej 2 
miejsc pracy; 

c. 250 000 zł, jeżeli operacja 
przewiduje utworzenie co najmniej 3 
miejsc pracy; 

2. osobie fizycznej, która m.in.: 

a. jest obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej; 

b. ma ukończone 18 lat w dniu 
składnia wniosku o przyznanie pomocy; 

c. podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym zakresie 
jako rolnik, małżonek rolnika 
lub domownik rolnika, nieprzerwanie od 
co najmniej 12 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy 
wlicza się również podleganie 
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu 
prowadzenia działalności rolniczej w 
innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA); 

3. beneficjentowi albo małżonkowi 
beneficjenta poddziałania „Płatności na 
rzecz rolników kwalifikujących się do 
systemu dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi” objętego Programem, o 
ile nie została ustanowiona rozdzielność 
majątkowa pomiędzy nimi; 

4. na podejmowanie pozarolniczej 
działalności gospodarczej w zakresie 
kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), zgodnie ze „Szczegółowym 
wykazem działalności pozarolniczych, w 
zakresie których może być przyznana 
pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. 
rozporządzenia; 

5. na operację związaną z: 

a. podejmowaniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej po raz pierwszy; 

b. podejmowaniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej ponownie po 



  

upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia 
jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy; 

c. rozszerzeniem przedmiotu 
prowadzonej działalności pozarolniczej o 
rodzaj działalności określonej kodem 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
na poziomie podklasy podejmowany po raz 
pierwszy albo ponownie po upływie co 
najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia 
kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) na poziomie podklasy 
określającego dany rodzaj działalności z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy. 

Pomoc może zostać przyznana, jeżeli 
gospodarstwo rolne, w którym pracuje 
osoba fizyczna, o której mowa powyżej, 
jest położone na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości 
znajdującej się na terenie: 
- gminy wiejskiej lub 
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 5 tysięcy 
mieszkańców, lub 
- gminy miejskiej, z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy 
mieszkańców. 
Pomoc przysługuje według kolejności 
ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu 
kryteriów wyboru operacji. 
O kolejności przysługiwania pomocy 
decyduje suma uzyskanych punktów 
określonych w przepisach w § 10 ust. 2a 
ww. rozporządzenia. 
Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: 
• I rata - w wysokości 80% premii - po 
spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
przyznaniu pomocy, warunków z 

zastrzeżeniem, których została wydana 
ww. decyzja; 

• II rata - w wysokości 20% premii - 
po realizacji biznesplanu, jednak 
nie później niż do dnia upływu 2 lat 
od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy i nie później niż do dnia 31 
sierpnia 2025. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, 
formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, 
formularz wniosku o płatność wraz z 
instrukcjami ich wypełniania są 
udostępnione na stronie internetowej 
ARiMR www.gov.pl/arimr. Można je 
również otrzymać w oddziałach 
regionalnych i biurach powiatowych 
ARiMR. 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się 
do dyrektora oddziału regionalnego 
ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania podmiotu 
ubiegającego się o przyznanie pomocy, np. 
osobiście lub przez upoważnioną osobę lub 
przesyłką nadaną w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, z 
późn. zm.) albo placówce pocztowej 
operatora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie 
członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. 
Wniosek o przyznanie pomocy można 
złożyć również w formie dokumentu 
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę 
podawczą w rozumieniu 
art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf


  

zgodnie z trybem określonym w art. 42b 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 i z 
2022r. poz. 88). 
Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 
ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych doręczenie 
korespondencji na elektroniczną skrzynkę 
podawczą ePUAP, jest równoważne w 
skutkach prawnych z doręczeniem na 
elektroniczny adres do doręczeń do czasu 
zaistnienia obowiązku stosowania przez 
Agencję tej ustawy tj. do dnia 1 stycznia 
2023 r. 

NASI ZNOWU GÓRĄ ! 
W styczniowym „Informatorze…” 

cieszyliśmy się dobrą, utrzymującą się na 
wysokim poziomie  formą naszych 
młodych tenisistów stołowych, i 
wyrażaliśmy nadzieję, że tak dobre wyniki 
osiągane w rozgrywkach z niejednokrotnie 
silniejszym przeciwnikiem uda się 
kontynuować. Pierwszym sprawdzianem 
był rozegrany 9 lutego 2022 w  Kłodzku 
zaległy mecz  tenisa stołowego 5 ligi 
pomiędzy wiceliderem IMPULS-em  
KŁODZKO II, a naszymi „młodziakami” z 
SUDETÓW  Międzylesie. Dobra passa nie 
opuściła międzyleskich tenisistów. 
SUDETY po  bardzo dobrych grach 
pokonały utytułowanego przeciwnika 
wysoko 10 : 2 a  punkty zdobyli :  
Sławomir Dyc 3,5  Katarzyna Suława 2,5  
Grzegorz Bzowy 2,5 i Oliwia Neter 1,5. 
Zawsze chcielibyśmy pisać same dobre 
informacje z tenisowych rozgrywek i tym 
razem dano nam znowu taką możliwość ! 
Dziękujemy ! 

 
 

GRAJĄ NASI !!! 
19.02.2022 rozegrany został w 

Kłodzku mecz tenisa  stołowego 4 ligi. 
Brakiem polskiej gościnności wykazał się 
gospodarz rozgrywek IMPULS I Kłodzko, 
który  pokonał  nasze SUDETY 10 : 5. 
Punkty dla SUDETÓW zdobyli,  Bolesław 
Dyc 2, Sławomir Bielak 2, Bartosz 
Jurkiewicz 1,  Artur Kwaśnik 0.  Tego 
samego dnia, tyle że tym razem  w naszej 
międzyleskiej sali gimnastycznej 
rozegrany został mecz tenisa stołowego  5 
ligi. SUDETY Międzylesie gościły 
drużynę  IMPULS  III  Kłodzko, i odrobinę 
się zrewanżowało,   bowiem   po bardzo 
dobrych grach    SUDETY wygrywają 
 mecz  wysoko, bo aż stosunkiem 10  : 0. 
Punkty zdobyli,  Oliwia Neter 2,5, 
Katarzyna Suława 2,5, Sławomir Dyc 2,5, 
 Grzegorz Bzowy 2,5.                   

**** 
20.02,2022 rozegrany został w 

Miękini  III Wojewódzki   Turniej 
Klasyfikacyjne Juniorek. Sudety 
Międzylesie reprezentowały  Oliwia Neter 
i Katarzyna Suława. Bardzo dobry występ  
 zanotowała Oliwia zajmując 13. miejsce  
na 30 zawodniczek. Niestety nie powiodło 
się Kasi, która miała wyraźnie gorszy 
dzień co przełożyło się na jej wynik. 
Ostatecznie  zajęła ostatnie 30. miejsce. 
Lecz pamiętając powiedzenie, że „ostatni 
będą pierwszymi” jesteśmy pewni, że w 
kolejnym spotkaniu przy pingpongowym 
stole nie da szans przeciwniczce… 
***************************** 

 



  

Poznaj nowy Polski Ład. Masz wątpliwości dotyczące nowych 
przepisów? Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej pełni dyżury 

 
Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe rozwiązania podatkowe. 
Zapewniając wsparcie dla podatników i przedsiębiorców Urząd Skarbowy 
w Bystrzycy Kłodzkiej pełni dyżury. 
 
Informacje dotyczące nowych rozwiązań podatkowych można uzyskać 
osobiście bądź telefonicznie.  
  
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej udziela informacji w dni robocze, 
w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Informacje można uzyskać osobiście, po wcześniejszym umówieniu się 
na wizytę, lub telefonicznie bezpośrednio pod numerem telefonu: 74 81 17 960. 
 
Mając wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów możecie Państwo 
również skorzystać  z dostępnych informacji na stronie internetowej 
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/ 

Naczelnik 
Urzędu Skarbowego  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
Barbara Wdowiak  
 

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

 
 

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/
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