
 

 

 



 

ROZMOWA Z TOMASZEM KORCZAKIEM                                                 

BURMISTRZEM MIĘDZYLESIA 

Wojna na Ukrainie, fala uchodźców. Jaki to ma wpływ na życie naszej gminy? 

Rok 2022 w znacznym stopniu odbił się na życiu Polaków- a więc i na mieszkańcach 

naszej gminy, poprzez to, że w lutym na terenie sąsiadującej z nami Ukrainy doszło do 

wybuchu wojny, wojny, która cały czas trwa i jest wojną pełnowymiarową ze wszystkimi jej 

tragicznymi skutkami. Wiele czynników wywołanych wojną wpływa na życie świata, Polaków, 

mieszkańców naszej gminy. Choćby gwałtowny wzrost cen nośników energii, inflacja, i to co 

najbardziej namacalne dla nas czyli uchodźcy, uciekinierzy przed wojną, którzy mieszkają 

wśród nas. Obecnie jest to ok. 100 osób (liczba zmienia się), w szczytowym momencie było to 

ponad 200 osób.  

 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom, którzy 

otworzyli swoje serca, portfele, a często swoje domy. Dziękuję nauczycielom, wychowawcom, 

opiekunom za zaangażowanie w dzieło pomocy. Bardzo też cieszę się, że wielu naszych gości z 

Ukrainy stara się integrować z nami, biorą udział w naszym życiu społecznym i często 

zawodowym… 

Koniec pandemii covid-19. Czy widzi pan zmiany w ludziach po pandemii, czy angażują 

się chętnie w życie społeczne naszej gminy? 

 Pozytywnym elementem życia społecznego i gospodarczego w mijającym roku było 

zakończenie okresu pandemii, wracamy do dawnego  życia społecznego. Staramy się, aby były 

organizowane wszystkie wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. Nieraz zdarza się czuć 

coś na kształt rozleniwienia, może nawet wygodnictwa, ale wierzę w to, że ten czas będzie 

tylko przykrym wspomnieniem. Posiedliśmy – co ważne, umiejętność działania w zagrożeniu, 

komunikowania się (aplikacje, Internet, You Tube), nauczania oraz pracy w formie zdalnej. 

„Odnowiliśmy” umiejętność  organizowania pomocy, samopomocy sąsiedzkiej, gdy mieliśmy 

do czynienia z chorobą czy kwarantanną. Musieliśmy się zmagać z żałobą po zmarłych 

członkach rodziny i znajomych, organizowaliśmy akcje szczepień (przypominam, że dalej 

istnieje taka możliwość), wspomagaliśmy instytucje, które walczyły z pandemią tj. służbę 

zdrowia, sanepid, wojsko. Należy się wielkie podziękowanie za to, że byliśmy wspólnotą i 

wierzę, że  po pandemii nadal będziemy tą wspólnotą, która ma dalsze cele i działania... 

Jak podsumuje pan mijający rok pod względem inwestycji? 

 Rok 2022 to rok rekordowego budżetu gminy, który przekroczył 60 mln zł, z tego na 

inwestycje przeznaczyliśmy znaczący procent. Nie będę wymieniał wszystkich inwestycji, 

informujemy o nich na bieżąco, ale są to kilometry dróg gminnych i powiatowych, działania 

proekologiczne (termomodernizacja szkoły, przedszkola, budowa fotowoltaiki). 

Zrealizowanych zostało kilkanaście działań w ramach Funduszu Sołeckiego: place zabaw, 

siłownie, remonty świetlic, wybudowano szereg nowych ekologicznych oświetleń. W chwili 

obecnej realizujemy projekty związane z budową wodociągu w Różance; duży projekt 

wymiany oświetlenia w Międzylesiu, Różance i Szklarni; w Goworowie używamy już jakże dla 

niektórych kontrowersyjnego ronda itd. itd. Oczywiście nie mogę zapomnieć o uratowaniu 

zabytkowego gołębnika w Różance, wsparciu kościołów w Kamieńczyku i Domaszkowie. W 



roku przyszłym planujemy ponad 30 % budżetu przeznaczyć na inwestycje. Mam nadzieję, że 

uda się wyłonić wykonawcę hali, będą też kontynuowane działania wspólnie z powiatem na 

drogach powiatowych. Mam też przekonanie że w nowej perspektywie unijnej pozyskamy 

środki na budowę potrzebnej sali sportowej  

w Domaszkowie 

 

Współpraca polsko - czeska, jak wyglądał ten rok i jakie są plany na przyszły rok? 

 Ważnym wątkiem naszego funkcjonowania jest współpraca polsko - czeska. Piszemy i 

realizujemy z naszym sąsiadem szereg projektów i tez zawsze staramy się informować 

Państwa, że wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych na terenie naszej gminy 

jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków współpracy 

transgranicznej. W przyszłym roku również takie projekty będą realizowane, mamy 

zatwierdzone już działanie teraz już przed nami tylko wspólna praca. 

Czy w przyszłym roku gmina Międzylesie planuje znów pozyskiwać środki zewnętrzne?  

 Nowa perspektywa unijna będzie realizowała przez Regionalny Program Operacyjny 

jak również poprzez mechanizmy bezpośredniego oddziaływania tzn. Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT). Powstał ZIT Południowy składający się z części powiatu kłodzkiego, 

ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Środki będą dedykowane bezpośrednio na ten obszar. 

Teraz trwają prace nad podziałem 204 mln euro między ZIT Wałbrzych a nasz ZIT 

Południowy. Mam nadzieję, że będą też możliwości do wykorzystania środków z KPO, o który 

toczy się zażarta debata parlamentarna. Gmina czynnie funkcjonuje w stowarzyszeniach. 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, z którego pozyskujemy środki na 

realizację mikroprojektów, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, gdzie wspólnie z gminami 

ziemi kłodzkiej realizujemy różne projekty, a wśród nich  choćby wymiana kopciuchów, 

budowy Singletracków, odbudowa wieży na Śnieżniku, budowy wież widokowych. Mamy 

plany na lata kolejne. SGZK w tym roku obchodzi swoje 30. lecie i przez te 30 lat udało się 

nam pozyskać dla gmin ziemi kłodzkiej kilkadziesiąt mln złotych.  

Po co tworzy się organizacje takie jak SGZK? 

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji poza gminnych daje samorządom 

możliwość, w tym również naszej gminie, ubieganie się o tzw. Fundusze Sieciowe, czyli takie, 

które inwestycją obejmują kilka gmin. Gmina też w roku bieżącym przystąpiła do spółki SIM 

Sudety jest to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, której zadaniem jest budowa nowych 

mieszkań przy współpracy mechanizmów budżetu państwa. Jeszcze w grudniu spółce 

przekazana zostanie działka przy ul. Warszawskiej, gdzie w miarę pozyskania środków będzie 

można wybudować nowy dom, w którym planuje się budowę 14. mieszkań. 

Klienci z Republiki Czeskiej w naszych sklepach, czy dla pana też są tak uciążliwi jak 

dla wielu mieszkańców pogranicza? Wiele osób swoją frustrację pokazuje na portalach 

społecznościowych. Jak Pan to widzi? 

Często pytają się Państwo, dlaczego sklep Biedronka w Międzylesiu jest pełna 

klientów z Republiki Czeskiej. Moja odpowiedź jest krótka - ekonomia, choć z tego co 

zostałem poinformowany na terenie RCz trwają intensywne kontrole prowadzone przez 

czeskie urzędy skarbowe, których celem jest wyeliminowanie wprowadzania na rynek czeski 



towarów zakupionych w Polsce hurtowo bądź półhurtowo bez opłaty podatków w Republice 

Czeskiej. Jednocześnie rynek finansowy powoduje, że czeskie sklepy i hurtownie znalazły się 

w trudnym położeniu, a nasze sieci handlowe mają wysokie dochody. 

Na koniec sprawa, która ostatnio chyba jest najczęściej poruszanym tematem zarówno  

przez pracowników jak i klientów urzędu. Sprawa zakupu węgla po preferencyjnych 

cenach. Czy coś wiemy na ten temat konkretnie? 

Staram się Państwa informować na bieżąco za pomocą aplikacji i strony internetowej, 

jak wygląda kwestia zaopatrzenia w węgiel. Jak Państwo wiecie wspólnie z gminą Bystrzyca 

Kłodzka na spotkaniu z czterema składami opału w Bystrzycy Kłodzkiej doprowadziliśmy do 

powstania konsorcjum, podpisana została umowa, wskazane zostało w niej skąd mamy 

otrzymać węgiel (bezpośrednio z polskich kopalń) i właśnie w tych dniach powinny pierwsze 

transporty przybyć do składów. Na bieżąco będziemy informować o możliwości nabycia węgla 

w zależności od jego zadeklarowanej ilości. 

W związku z kończącym się rokiem dziękuję za współpracę, za zaangażowanie, za 

każdy dobry czyn i słowo, za każdą konstruktywną krytykę i proszę abyśmy wspólnie 

kontynuowali naszą pracę dla dobra ogółu.  

Życzę wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt i dobrego roku 2023. 

 

Dziękujemy za rozmowę 

 

 

W wyniku przeprowadzonej sondy na temat sztucznych ogni na nowy rok 2023 

informujemy że pokaz się nie odbędzie głosami mieszkańców Gminy Międzylesie.  
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29 LISTOPADA 2022 R. ODBYŁA SIĘ 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 

znalazły się następujące projekty uchwał 

w sprawach:  

1/podatku od nieruchomości 

 

2/ opłaty targowej 

 

3/podatku od środków transportowych 

 

4/zmian w budżecie gminy na rok 2022 

 

5/zmiany uchwały nr XLII/226/2021 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia   

2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Międzylesie. 

 

6/określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych i budynków jednorodzinnych 

stanowiących gminny zasób 

nieruchomości. 

 

7/udzielenia zgody na dokonanie darowizny 

na rzecz powiatu kłodzkiego. 

 

8/przyjęcia programu współpracy gminy 

Międzylesie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w zakresie realizacji zadań 

publicznych na 2023 rok. 

 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl gdzie w katalogu BIP 

po otwarciu zakładki Rada Miejska 

zapoznać się można z protokołem z obrad 

 

stronę www.miedzylesie.pl  gdzie 

w katalogu BIP po otwarciu zakładki  

Rada Miejska  zapoznać się  można z 

protokółem z obrad. 

 

 

WE WTOREK, 20 GRUDNIA 2022 R. 

ODBYŁA SIĘ OSTATNIAW TYM 

ROKU LVI  SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

Głównym tematem posiedzenia było 

uchwalenie budżetu gminy Międzylesie na 

rok 2023 oraz przyjęcie wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Międzylesie na 

lata 2023 – 2026. W porządku obrad 

znalazły się także uchwały dotyczące: 

ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2023, 

zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z 

niepełnosprawnościami oraz rodziców, 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety Sp. 

z o.o.  z siedzibą w Kłodzku oraz zmiany 

uchwały w sprawie podatku od środków 

transportowych. 

 

 

Tradycyjnie w okresie świąt Bożego 

Narodzenia na sesji delegacja harcerska z 

Hufca Bystrzyca Kłodzka w skład, którego 

wchodzi grupa międzyleska przekazała 

Betlejemskie Światełko Pokoju wraz z 

świątecznymi i noworocznymi życzeniami.  

 

ZMIANY W USTAWIE  

O UTRZYMANIU                                                  

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

W GMINACH 

Ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach określa między 

innymi obowiązki właścicieli 

nieruchomości, w zakresie pozbywania się 

z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych. W sytuacji, gdy nie istnieje 

techniczna możliwość podłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacji 

sanitarnej, nieczystości ciekłe muszą być 

odprowadzane do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu 

wymagań określonych w przepisach 

odrębnych. 

 

Zmiany w ustawie wprowadzono 

ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. „o zmianie 

ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 



innych ustaw”.  Na skutek nowelizacji 

przepisów zmieniono definicję nieczystości 

ciekłych, do których zaliczają się teraz 

również osady gromadzone w 

przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Zmiana ta oznacza, że zarówno 

właściciele zbiorników bezodpływowych, 

jak i przydomowych oczyszczalni 

ścieków powinni zawrzeć umowę z 

podmiotem posiadającym zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych. Właściciele nieruchomości, 

którzy nie mają jeszcze podpisanych umów 

w tym zakresie powinni uczynić to 

niezwłocznie. Na stronie internetowej w 

zakładce  dla mieszkańca / odpady w gminie 

Międzylesie/ dostępny jest wykaz 

przedsiębiorców odbierających 

nieczystości ciekłe z terenu naszej gminy. 

 

Przypominamy, iż zgodnie z 

zapisami  Regulaminu utrzymania czystości 

i  porządku na terenie Gminy Międzylesie, 

zbiorniki bezodpływowe winny być 

opróżniane nie rzadziej niż raz na pół roku. 

Trwają prace nad odpracowaniem nowego 

regulaminu, w którym  uszczegółowione 

zostaną zapisy dotyczące częstotliwości 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych  oczyszczalni ścieków. 

 

Nowelizacja ustawy wprowadziła 

też nowe przepisy dotyczące kontroli 

przestrzegania przepisów związanych z 

właściwym postępowaniem z 

nieczystościami ciekłymi. Dla 

przypomnienia, zgodnie z art. 6 ust. 5a 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, burmistrz  kontroluje  posiadanie 

umów na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w  

instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków,  zgodność postanowień umów z 

wymaganiami określonymi w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy oraz dowody uiszczania opłat za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  Co 

więcej, burmistrz został zobowiązany 

prowadzić kontrolę, opisanym powyżej w 

zakresie, co najmniej raz na dwa lata. 

Oznacza to, że właściciele nieruchomości, 

którzy są zobowiązani do odprowadzania 

nieczystości ciekłych do zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków, powinni spodziewać 

się kontroli w zakresie postępowania z 

nieczystościami ciekłymi. 

 

Ponadto, burmistrz gminy został 

zobowiązany od 2023 r. do składania 

corocznych sprawozdań do wojewódzkiego 

inspektoratu ochrony środowiska i 

dyrektorowi regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.                          

W sprawozdaniu będą przekazywane dane 

m.in. o: 

• liczbie zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy; 

• liczbie właścicieli nieruchomości, od 

których odebrano nieczystości ciekłe, oraz 

liczbie osób zameldowanych pod adresem 

nieruchomości, na której znajduje się dany 

zbiornik bezodpływowy lub dana 

przydomowa oczyszczalnia ścieków; 

• liczbie zawartych umów dotyczących 

wywozu nieczystości ciekłych w okresie 

sprawozdawczym, a także przed okresem 

sprawozdawczym, jeżeli obejmują 

działania realizowane w okresie 



sprawozdawczym; 

• liczbie zbiorników bezodpływowych lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

których opróżnianie zorganizowała gmina; 

• ilości wody pobranej przez użytkowników 

niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej; 

• liczbie przeprowadzonych kontroli 

dokumentów oraz wynikach tych kontroli. 

 

Obowiązkiem gminy jest także 

prowadzenie ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, w celu kontroli 

częstotliwości ich opróżniania. Ewidencja 

prowadzona jest na podstawie informacji 

przekazywanych  w sprawozdaniach, przez 

przedsiębiorców odbierających 

nieczystości ciekłe, zawierających m.in. 

dane o liczbie właścicieli nieruchomości, od 

których zostały odebrane nieczystości 

ciekłe wraz z wykazem adresów tych 

nieruchomości. 

 

Dla uaktualnienie danych prowadzonej 

ewidencji zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków, w 

pierwszym kwartale 2023 r. wśród 

mieszkańców gminy, przeprowadzone 

zostanie badanie ankietowe dotyczące 

posiadanego zbiornika na nieczystości 

ciekłe. Formularze ankiet roznoszone będą 

przez sołtysów wraz z nakazem 

podatkowym, dostępne będę również na 

stronie internetowej i siedzibie tut. Urzędu.   

Już teraz zachęcamy właścicieli 

nieruchomości do licznego udziału w 

badaniu ankietowym.               W przypadku 

niezłożenia ankiety pracownicy tut. urzędu 

będą zobowiązani do przeprowadzenia 

kontroli posesji w celu ustalenia posiadania 

zbiornika na nieczystości płynne.  

 

 

II SESJA MLODZIEŻOWEJ RADY… 

W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 

12.00 w sali Urzędu MiG Międzylesie 

odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady MiG 

Międzylesie. Podczas sesji podjęto uchwałę 

w sprawie powołania składów osobowych 

Komisji Młodzieżowej Rady Miasta i 

Gminy Międzylesie. 

W drodze głosowania jawnego 

powołano  Komisje: Sportu, Oświaty i 

Kultury, w składzie: Nikola Piątek 

(przewodnicząca), Dagmara Makarska, 

Sandra Janowska oraz Komisje Budżetową, 

w składzie: Maja Kwaśnik 

(przewodnicząca), Julia Antoszczyszyn, 

Maja Lipa. 

Następnie Maja Lipa, z uwagi na jej 

nieobecność podczas ślubowania otrzymała 

zaświadczenie o wyborze na radną 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 

Międzylesie kadencji 2022-2023.  

 Po sesji omówiono sprawę petycji, 

złożonej do Burmistrza MiG Międzylesie 

przez Radę Uczniowską Samorządu 

Szkolnego w Międzylesiu oraz przez 

Młodzieżową Radę MiG Międzylesie, w 

której autorzy postulują o wybudowanie 

obiektu sportowego typu Pumptrack na 

terenie miasta Międzylesie. Burmistrz 

stwierdził, że pomysł ten jak najbardziej 

wpisuje się w promocje naszej Gminy, jako 

Gminy dla aktywnych.  Wyjaśnił także 

młodym radnym jak wygląda cała 

procedura pozyskiwania środków 

zewnętrznych na taki projekt. Ustalono, aby 

Komisja ds. Sportu, Oświaty i kultury 

zwróciła się w drodze uchwały do Rady 

Miejskiej o podjęcie działań mających na 

celu rozpoczęcie realizacji zadania 

inwestycyjnego dotyczącego budowy 

obiektu. Kolejnym etapem będzie 

wprowadzenie do budżetu na rok 2023 



kosztów związanych z wykonaniem 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej i 

uzyskanie pozwolenia na budowę.   

 Na koniec Burmistrz złożył 

podziękowania radnym biorącym udział w 

uroczystościach z okazji Święta 

Niepodległości w dniu 11 listopada oraz 

zaaprobował inicjatywę Młodzieżowej 

Rady, która zobowiązała się przeprowadzić 

zbiórkę charytatywną na rzecz chorego na 

nowotwór kolegi podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego.  

SPRZEDAŻ WĘGLA PO CENACH 

PREFERENCYJNYCH  

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYLESIE 

W dniu 23.12.2022 r. składy węgla: 

1. NIEBAŁ Spółka Jawna, ul. Kłodzka 6, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 811 

07 66, 

2. Skład Opału „DAW-POL”, Natalia 

Łopatyńska-Policht, Wilkanów 215A, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 661 

829 344, 

3. ARTMARK Spółka Jawna 

M.Konopacki, K.Sobański, ul. 

Kolejowa 151A, 57-500 Bystrzyca 

Kłodzka, tel. 74 811 02 61, 605 

032 963, 

rozpoczną sprzedaż węgla sort groszek II, w 

cenie preferencyjnej 2 000,00 zł brutto za 

tonę.                  Z informacji uzyskanych od 

ww. składów wynika, że z kopalni KWK 

Staszic zaplanowano odbiór 3 ładunków 

węgla ok. 80 t.  

W dniu 28.12.2022 r. składy węgla: 

1. NIEBAŁ Spółka Jawna, ul. Kłodzka 6, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 811 

07 66, 

2. ARTMARK Spółka Jawna 

M.Konopacki, K.Sobański, ul. 

Kolejowa 151A, 57-500 Bystrzyca 

Kłodzka, tel. 74 811 02 61, 605 

032 963, 

rozpoczną sprzedaż węgla typu orzech, w 

cenie preferencyjnej 2 000,00 zł brutto za 

tonę.                      Z informacji uzyskanych 

od ww. składów wynika, że z kopalni KWK 

Mysłowice-Wesoła zaplanowano odbiór 2 

ładunków węgla ok. 52 t. 

Data sprzedaży zależna jest od kwestii 

planowego odbioru węgla z ww. kopalni 

Przypominamy, że wcześniej należy złożyć 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Międzylesiu wniosek o wydanie 

zaświadczenia, uprawniającego do zakupu 

węgla na preferencyjnych warunkach. 

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 

r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w 

ramach zakupu preferencyjnego albo 

dokonano takiego zakupu w ilości 

mniejszej niż 1 500 kg, to ilość paliwa 

stałego niezakupionego w pierwszym 

okresie powiększa limit paliwa w drugim 

okresie. 

Informujemy ponadto, że dysponent węgla 

Polska Grupa Górnicza wyznaczył, do 

końca roku 2022, składom tylko dwa 

terminy na odbiór ww. ilości węgla dla 

mieszkańców gminy Międzylesie. 

 

WIEŻA NA TRÓJMORSKIM 

WIERCHU ZNÓW OTWARTA 

 

Informujemy, że w związku z 

zakończonymi pracami naprawczymi wieży 

na Trójmorskim Wiierchu, zostaje ona 

ponownie udostępniona dla turystów 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=2.+Sk%C5%82ad+Opa%C5%82u+%E2%80%9EDAW-POL%E2%80%9D
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=2.+Sk%C5%82ad+Opa%C5%82u+%E2%80%9EDAW-POL%E2%80%9D
tel:748110261
tel:748110261


 

CZUĆ ŚWIĘTA… 

 

 

 

 6 grudnia 2022r,  o zmierzchu na 

Rynku w Międzylesiu mogliśmy spotkać 

świętego Mikołaja –biskupa  z orszakiem: 

był renifer, śnieżynki ,aniołki, mikołajki . 

Okazją do spotkania było  uroczyste 

odpalenie świątecznego oświetlenia. Na 

spotkanie przybył burmistrz Tomasz 

Korczak, ks. proboszcz Maciej Martynek i  

kolejny Mikołaj – ten z Laponii i 

oczywiście dorośli mieszkańcy z dziećmi. 

Mikołaje i ich  pomocnicy wszystkim  

zgromadzonym rozdawali słodkości i 

uwieczniali się na pamiątkowych zdjęciach. 

Pan Jacek Rumin włączył iluminacje ,które 

zostały przyjęte przez zgromadzonych na 

Rynku wielkimi brawami. Najwięcej zdjęć 

robiono przy nowej iluminacji świetlnej-

świątecznej kartce. Dziękujemy serdecznie 

wszystkim za udział w tym tradycyjnym już 

spotkaniu z Mikołajem. 

 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

 



W niedzielę 18 grudnia w sali 

MGOK odbyła się wigilia dla samotnych. 

Na uroczystość przybyły osoby z terenu 

naszego  miasta i gminy. Panie z MGOK i 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

przygotowały typowo wigilijne domowe 

dania : uszka, pierogi, rybę , śledziki, jarskie 

gołąbki, sałatkę, kompot z suszu, ciasta, itp. 

Na uroczystość przybyli burmistrz Tomasz 

Korczak, ks. proboszcz Maciej Martynek, 

przewodniczący rady  Jerzy Marcinek, 

kierownik OPS  Agnieszka Łąk, dyrektor 

MGOK Teresa Sobierska i szefowa ZERiI   

Barbara Faron. 

Tradycyjnie też  przybyła delegacja 

harcerzy i zuchów ze światełkiem 

betlejemskim, od którego zapalono świece. 

Po  krótkim powitaniu przez burmistrza i  

modlitwie ks. proboszcza przełamano się 

opłatkiem  i przystąpiono do degustacji 

potraw. Wigilijne spotkanie umilał 

koncertem kolęd zespół Międzylesianie, 

który zaprosił wszystkich do wspólnego 

śpiewu. Wigilijny  czas mijał szybko na 

rozmowach, wspominkach i śpiewie. Na 

zakończenie wręczono przybyłym 

uczestnikom spotkania paczki 

przygotowane przez panie z OPS-u. 

 

Dziękujemy bardzo serdecznie 

wszystkim zaangażowanym osobom, które 

sprawiły że wigilia się odbyła i to tak w 

świątecznej, pięknej,serdecznej i uroczystej 

atmosferze.  

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI 

CHARYTATYWNEJ 

ZORGANIZOWANEJ PRZEZ 

MŁODZIEŻOWĄ RADĘ 

MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego odbywającego się w 

sobotę 10 grudnia 2022 r. młodzi radni z 

własnej inicjatywy zaangażowali się w 

charytatywną zbiórkę pieniędzy poprzez 

sprzedaż ciasta na wsparcie 

specjalistycznego leczenia kolegi Wojtka 

Ziei. Zbiórka cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem wśród całej społeczności 

lokalnej. Dzięki hojności osób 

wspierających tę akcję oraz wielkim sercom 

młodych radnych, uczniów, ich rodziców, 

pracowników szkoły oraz Urzędu udało się 

zebrać kwotę w wysokości 4 340, 55 zł.  

 

 

 



W dniu 15.12.22 r. środki zostały 

przekazane przez Przewodniczącą 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 

Międzylesie Majkę Czernecką. 

Wszystkim tym, którzy okazali 

wsparcie serdecznie dziękujemy! 

 

JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY 

 

10 grudnia na placu parkingowy przy 

Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie 

odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy 

współfinasowanych w ramach projektu 

„Międzylesie i Kraliky- przyjaciele (nie 

tylko) od święta”. Licznie zgromadzeni 

wystawcy oferowali świąteczne ozdoby i 

upominki, wyroby rękodzielnictwa 

artystycznego, miody, swojskie wyroby, 

stroiki świąteczne. Na stoiskach można 

było się również zaopatrzyć w tradycyjne 

potrawy wigilijne, ciasta, grzańce, kawę i 

herbatę. Dla zmarzniętych wystawców i 

występujących był przygotowany gorący 

poczęstunek. Na scenie dla najmłodszych 

odbył się występ teatru 

lalek,  rozbrzmiewały kolędy i pastorałki, 

które śpiewały przedszkolaki z Międzylesia 

i Kralik, dzieci i młodzież z Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie 

i Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. Występowała ponadto grupa 

taneczna Plus Minus,  Akademia Ruchu 

Goworów oraz pokaz grupy zumbowiczów 

prowadzonych przez Panią Małgorzatę 

Oleksy 

 

 

 

 



Podczas kiermaszu nie zabrakło św. 

Mikołaja  który rozdawał paczki, słodycze. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się żywa 

szopka z alpakami  od państwa Zoszczak 

oraz św. Maryją, Józefem. 

Dzieci bardzo chętnie brały udział w 

warsztatach plastycznych prowadzonych 

przez Panią Natalię Czubala, której bardzo 

serdecznie dziękuję. Na zakończenie 

kiermaszu nastąpiło rozstrzygnięcie 

konkursów „Najładniejsza kartka 

bożonarodzeniowa” , „Najładniejsza 

choinka”. 

 

 

 

NAGRODZONE PRACE W 

KONKURSIE NA KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ: 

PRZEDSZKOLE: 

I Miejsce – Jakub Hubacek 

II Miejsce – Szymon Pająk 

III Miejsce – Iga  Duś 

KLASY I – III: 

I MIEJSCE – Natasza Majewska 

II MIEJSCE – Hanie Zdobylak 

III MIEJSCE – Nadia Dyl 

KLASY IV – VII: 

I MIEJSCE – Julia Marcinek 

II MIEJSCE – Zuzanna Łukasiewicz 

III MIEJSCE -  Szymon Kulbaka 

 

WYRÓŻNIENIA: 

Maja Miśków, Alina Madej, Aleksandra 

Gackowska, Natalia Zemrzycka, Eryk 

Ratajski, Kristian Mitvalsky, Evzena 

Stieber, Marcel Juchkiewicz, Hanna Btaś, 

Iga Franczak, Nikola Sztapa, Anetka 

Svecova, Alzbeta Vackowa, Amelia 

Szczygieł, Radim Kutlak, Milan Pliski, 

Barbora Svatowva, Awwa Tesazova, 

Nikola Kuśnierek 

 

 

 



NAGRODZONE CHOINKI : 

I KATEGORIA - SZKOŁY, DOMY 

DZIECKA, DOMY KULTURY, 

I miejsce – Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

II miejsce – Dom Kultury Domaszków 

III – Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Międzylesiu, 

II KATEGORIA – SOŁECTWA 

I miejsce – Sołectwo Goworów 

II miejsce – Sołectwo Nowa Wieś 

III miejsce – Sołectwo Potoczek 

 

 

Burmistrz Tomasz Korczak wręczył 

wszystkim uczestnikom nagrody i 

upominki za tak wspaniałe prezentacje i 

złożył najserdeczniejsze życzenia 

świąteczne. Serdeczne podziękowania 

składamy osobom, firmom i instytucjom , 

bez których wsparcia i zaangażowania nie 

byłaby możliwa realizacja Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w naszym mieście : 

pracownikom ZGKiM Międzylesie, 

pracownikom ZUK Międzylesie, 

Nadleśnictwu Międzylesie, druhom OSP z 

Międzylesia, MGOK Międzylesie,  firmie 

„KOSTAR” Jackowi Łysiak, Alpakom na 

Relaxie z  Dolnika, Firmie „LaBefana” 

Natalii Czubali. 

Dziękujemy wszystkim wystawcom i 

występującym, a przede wszystkim 

dziękujemy mieszkańcom miasta i gminy 

Międzylesie za tak liczne przybycie. 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU 

PROCESU TWORZENIA STRATEGII 

ZIT POŁUDNIOWEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO 

W związku procesem uspołecznienia 

procesu tworzenia  Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Południowego Obszaru Interwencji (ZIT 

POF) przedstawiamy  uwagi i opinie 

zgłoszone w terminie od 18.11.2022 r. do 

02.12.2022 r.   za 

pośrednictwem  formularza internetowego, 

który znajdował się pod 

adresem https://zitpof.webankieta.pl/ 

Jednocześnie informujemy: partnerów 

społeczno-gospodarczych, społeczeństwo 

obywatelskie, podmioty działające na rzecz 

ochrony środowiska, podmioty 

odpowiedzialne za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw 

osób niepełnosprawnych, równości płci 

i niedyskryminacji,  inne grupy 

interesariuszy istotne dla rozwoju ZIT POF, 

że proces uspołecznienia będzie 

kontynuowany między innymi poprzez 

publikowanie kolejnych projektów 

dokumentu oraz opiniowanie dokumentu 

przez Radę ZIT po jej utworzeniu. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag i opinii 

znajduje się pod następującym linkiem: 

https://zitpof.webankieta.pl/


KLIKNIJ: UWAGI/OPINIE 

ZGŁOSZONE  W PROCESIE 

USPOŁECZNIENIA TWORZENIA 

STRATEGII ZIT POF 

Zaktualizowany projekt Strategii ZIT POF 

znajduje się pod następującym 

linkiem http://efficon.pl/zitpof1.pdf. 

UROCZYSTA  AKADEMIA   

Z  OKAZJI                                                              

NARODOWEGO  ŚWIĘTA  

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

 

 

 W dniu 10.11.2022 r. w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie odbyła się 

uroczysta akademia z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości.                   W jej 

trakcie uczniowie klas IV b, V i VIII pod 

kierunkiem Sebastiana Kopcia 

zaprezentowali montaż słowno – 

muzyczny, ukazujący naszą trudną drogę do 

wolności. Publiczność zebrana w Domu 

Kultury miała okazję  przyłączyć się do 

wspólnego śpiewania pięknych pieśni 

patriotycznych. Wybrzmiały dźwięki 

między innymi "Pierwszej Brygady", "O 

mój rozmarynie" czy "Tu wszędzie jest 

moja ojczyzna". Nasza społeczność szkolna 

wzięła także udział w akcji "Szkoła do 

hymnu". 

PUCHATE I KOLOROWE 

 

Na początku grudnia wszystkie sale 

Samorządowego Przedszkola w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym  im. "Przyjaciół 

Dzieci" w Domaszkowie zostały 

wyposażone w nowe, kolorowe, przyjemne 

dla stóp dywany, które jednocześnie 

spełniają wymagania bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.     

 

 

https://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/pliki/download_2019/pa-uwagi_uspolecznienie_pof_v2_na_www__1_-1.docx
https://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/pliki/download_2019/pa-uwagi_uspolecznienie_pof_v2_na_www__1_-1.docx
https://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/pliki/download_2019/pa-uwagi_uspolecznienie_pof_v2_na_www__1_-1.docx
https://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/pliki/download_2019/pa-uwagi_uspolecznienie_pof_v2_na_www__1_-1.docx
http://efficon.pl/zitpof1.pdf


 Dzieci chętnie podejmują na nich 

aktywności dydaktyczno- ruchowe. Sale 

nabrały nowego blasku i stały się bardziej 

przyjazne dla naszych podopiecznych. 

Nowe wyposażenie sprawiło duży 

przypływ radości wśród dzieci.  

 

SPOTKANIE ADWENTOWE 

W KRALIKACH 

 

 

Dnia 25 listopada 2022 r. o godz. 16.30 

mieszkańcy Gminy Międzylesie oraz dzieci 

ze szkoły w Międzylesiu uczestniczyli w 

spotkaniu adwentowym, które odbyło się na 

Rynku w Kralikach. Podczas spotkania 

odbyła się prezentacja wianków 

adwentowych, wspólne zapalenie światełek 

na choince, występy  dzieci ze szkoły w 

Międzylesiu- grupa URWISY, 

przedszkolaków  oraz dzieci ze szkoły w 

Kalikach. W piękny nastrój świąteczny 

wprowadziła nas szopka bożonarodzeniowa 

dostępna dla zwiedzających na Rynku w 

Kralikach. 

ZAKOŃCZONO PRACE 

REMONTOWE PRZY ZABYTKU 

NIERUCHOMYM GOŁĘBNIKA W 

RÓŻANCE 

 

 

 



 Dzięki determinacji gminy Międzylesie 

oraz konserwatora dzieł sztuki Anny 

Zaręby, w ramach dotacji celowej 

udzielonej przez Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Konserwatora Zabytków, udało się 

uratować doprowadzony do ruiny, 

murowany gołębnik w Różance, w gminie 

Międzylesie. 

Wpisany do rejestru zabytków gołębnik, 

zlokalizowany w Różance obok 

pozostałości zabudowań XVII-wiecznego 

dworu, w październiku 2019 r. uległ 

częściowemu zawaleniu.  

W 2022 r. gmina Międzylesie otrzymała 

dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu na remont i 

zabezpieczenie budynku gołębnika w 

wysokości 119 tys. zł. Jak informuje 

konserwator zabytków, prace remontowe i 

konserwatorskie polegały głównie na 

zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji 

poprzez usunięcie przyczyn destrukcji, 

wyeliminowaniu problemów 

konstrukcyjnych oraz zachowanie 

oryginalnej substancji zabytkowej. Prace 

budowlane polegały m.in. na 

ustabilizowaniu fundamentów gołębnika, 

stabilizacji i naprawy spękań oraz 

odbudowie zawalonego fragmentu ściany 

wraz z wprowadzeniem systemu 

stabilizującego konstrukcję. Przy 

rekonstrukcji ściany wykorzystano w 

maksymalnym stopniu materiał pozyskany 

z zawaliska. Przywrócono także 

zamurowane otwory przelotowe dla gołębi 

wraz z montażem podestów. 

JESTEŚMY UCZNIAMI 

 8 listopada 2022 roku dzieci z klas 

pierwszych z Domaszkowa zostały 

oficjalnie przyjęte w grono społeczności 

naszej szkoły podstawowej. Przygotowania 

trwały długo. We współpracy z rodzicami 

staraliśmy się "dopiąć wszystko na ostatni 

guzik". W tym wyczekiwanym dniu dzieci 

były gotowe, dekoracje sal wykonane. 

Najpierw swoje dostojne miejsca zajęli 

zaproszeni goście, same ważne dla nas 

osoby i oczywiście rodzice oraz 

nauczyciele i uczniowie. Po nietypowym 

rozpoczęciu i wejściu bohaterów przy 

melodii z Gwiezdnych Wojen rozpoczęła 

się część artystyczna. W tej części 

pochwaliliśmy się naszą wiedzą i 

umiejętnościami poprzez recytację i śpiew.  

 

 

 
 

Kiedy Pani Dyrektor stwierdziła, że 

zdaliśmy egzamin, po odśpiewaniu hymnu 

narodowego, złożyliśmy ślubowanie. 

Pasowania na ucznia dokonała Pani 

Dyrektor mieczem świetlnym, który 

wywarł na wszystkich zaskakujące 

wrażenie, ale dobrze nawiązywał do 

rozpoczynającej się kosmicznej podróży 

uczniów do świata nauki i wiedzy. Ksiądz 

Proboszcz z Domaszkowa pobłogosławił 



dzieci i tak jak wszyscy goście złożył 

życzenia. Z okazji pasowania  na uczniów, 

dzieci dostały prezenty  od wszystkich. 

Goście, dzieci i rodzice zostali zaproszeni 

na wspólny poczęstunek  do Domu Kultury. 

Były też podziękowania, wspólne zdjęcia i 

radosna zabawa. 

 

„Wdzięczność i pszenica 

rosną tylko na dobrych glebach.” 

- Francois de la Rochefoucauld 

 

 

 Dyrektor Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego im. „Przyjaciół Dzieci”                   

w Domaszkowie, nauczyciele, rodzice, a 

przede wszystkim nasze przedszkolaki 

składają serdeczne podziękowania Grupie 

Producentów Ekologicznych „Dolina 

Gryki” oraz Firmie Austropol za darowiznę 

na zakup pomocy logopedycznych. Z całą 

pewnością zakupione gry, podręczniki oraz 

programy logopedyczne podniosą komfort i 

efektywność pracy i nauki prawidłowej 

wymowy u naszych podopiecznych.  

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

 

WYCIECZKA DO SUNTAGO 

 

 W  dniach  23 – 24 listopada odbyła 

się szkolna wycieczka do tropikalnego 

parku rozrywki Suntago we Wręczy. W 

wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 4 – 

8. 

 Suntago jest największym w Polsce 

wodnym parkiem rozrywki, w którym 

znajduje się 18 basenów, 36 zjeżdżalni na 6 

kondygnacjach o łącznej długości ponad 

trzech kilometrów. Dzieci z radością 

korzystały z tych atrakcji przez cały 

pierwszy dzień pobytu. 

 Drugiego dnia podziwialiśmy 

architekturę Łodzi, uczniowie poznali 

najważniejsze fakty z historii miasta. 

Wycieczkę zakończyliśmy posiłkiem w 

słynnej Łódzkiej Manufakturze. 

 Zanim uczniowie dotarli do domu, 

już w drodze powrotnej planowali następny 

taki wyjazd. 

 

 

DZIECI SENIOROM 

 

 



 Po czasie wzmożonych działań w 

celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 znów mogliśmy 

powrócić do pielęgnowania naszej tradycji. 

25 listopada zorganizowaliśmy „Dzień 

Seniora”, na który zaprosiliśmy wszystkie 

babcie i dziadków naszych 

przedszkolaków, jak również seniorską 

społeczność lokalną. Swoją obecnością 

zaszczycili nas tłumnie przybyli goście, dla 

których przygotowaliśmy występy 

artystyczne.  

 

 

Nasze przedszkolaki zaprezentowały się, w 

przygotowywanych w pocie czoła, 

piosenkach, tańcach, opowieściach 

ruchowych. Podczas uroczystości wystąpili 

także nasi przyjaciele       z Ośrodka 

Szkolno- Wychowawczego z Długopola 

Zdroju, którzy przygotowali niezwykłą 

prezentację sceniczną inspirując się 

wzruszającym walcem z „Nocy i dni” W. 

Kazaneckiego. Na sam koniec, chcąc 

uświetnić uroczystość jeszcze bardziej, 

zaprosiliśmy na scenę naszego gościa 

honorowego- Panią Anne Dytry- Kaludov, 

solistkę teatrów operowych, która 

zaprezentowała nam się w utworze La 

Spagnola, a na twarzy niejednego widza 

pojawiło się ogromne zdumienie i łzy 

wzruszenia. To był dzień pełen 

pozytywnych emocji i wzruszeń, a na 

pożegnanie wręczyliśmy seniorom skromne 

upominki, żeby przypominały im o nas 

każdego dnia. Mamy nadzieję, że za rok 

spotkamy się w równie licznym gronie . 

DYPLOM ZA UDZIAŁ W AKCJI 

„SZKOŁA PAMIĘTA” 

 
 

Już po raz czwarty szkoła w 

Międzylesiu wzięła udział w akcji  

Ministerstwa Edukacji i Nauki 

„Szkoła pamięta”. 

 

Podobnie jak w ubiegłych latach 

przeprowadziliśmy szereg działań, które 

skupiały się  na upamiętnieniu ważnych 

rocznic, wydarzeń i postaci historycznych,  

a w szczególności pamięci o ludziach, 

którzy zasłużyli się dla naszej społeczności 

szkolnej i lokalnej. 



Za udział w akcji  otrzymaliśmy 

dyplom i podziękowania. 

 

„JEŚLI MY NIE ZADBAMY O 

PAMIĘĆ TYCH, KTÓRZY ODESZLI,                                        

KTO ZADBA O PAMIĘĆ O NAS?” 

 

 

Akcja sprzątania grobów przez uczniów z 

Międzylesia na starym, nieczynnym 

cmentarzu w Kamieńczyku trwa już od 

wielu lat. 

Co roku, na kilka dni przed 1 listopada 

młodzież wraz z wychowawcami uzbrojona 

w szczotki, szpadle i grabie, udaje się na 

stary poniemiecki cmentarz i tam robi 

porządki. Wygrabia suche liście i patyki, 

wyrywa chwasty, oczyszcza mogiły, 

wyrzuca stare wiązanki kwiatów i zapale 

znicze, które wcześniej cała społeczność 

uczniowska przynosi do szkoły. 

W tym roku akcja zakończyła się 

zwiedzaniem i poznaniem historii kościoła 

pod wezwaniem 

Św. Michała Archanioła często 

nazywanego „Drewnianą Perłą” oraz 

wysłuchaniem ciekawostek związanych z 

malowniczą wsią Kamieńczyk. 

Nasze działania są realizowane w ramach 

ogólnopolskiego projektu #SzkołaPamięta. 

 

KONKURS HISTORYCZNY… 

 

 

 

W listopadzie 2022 r. w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu odbyła się V Edycja 



Szkolnego Konkursu Historycznego 

„Odzyskanie Niepodległości”. W tym roku 

konkurs przebiegał pod hasłem „100. 

rocznica pierwszych wyborów 

prezydenckich w odrodzonej Polsce”. 

Zmagania konkursowe odbyły się w dwóch 

kategoriach. Uczestnicy konkursu wiedzy o 

Niepodległej mogli wykazać się 

znajomością życiorysów Gabriela 

Narutowicza i Stanisława 

Wojciechowskiego oraz okoliczności 

odzyskania przez Polskę niepodległości. W 

ramach konkursu literackiego chętni 

uczniowie mieli napisać wiersz poświęcony 

Ojczyźnie. Nagrody dla laureatów i 

pozostałych uczestników konkursu 

ufundowane zostały przez Radę Rodziców 

przy SSP w Międzylesiu oraz Urząd Miasta 

i Gminy Międzylesie. 

Wyniki konkursu wiedzy: 

I miejsce – Szymon Kulbaka  

II miejsce – Amelia Kasza 

III miejsce – Piotr Kruk 

Wyniki konkursu literackiego: 

I miejsce – Wiktoria Zarówna 

II miejsce – Tola Polańska 

III miejsce – Szymon Kulbaka 

Wyróżnienie: Mateusz Gdula, Adrian 

Łuków, Zuzanna Poznańska, Mirela Zięba. 

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za udział.  

 

 

 

 

 

KONKURS  O WSI 

 

 

W finałach wojewódzkiego 

konkursu „Bezpieczny KRUSnal” 

uczennice  naszej Międzyleskiej szkoły kl. 

6 a  Elena Bartkowska zdobyła 3 miejsce, a 

Malwina Czop 5.  Jest to bardzo wysokie 

osiągnięcie, ponieważ w konkursie 

rywalizowało ze sobą 28 uczniów z całego 

województwa dolnośląskiego. Uczestnicy 

musieli rozwiązać test na temat 

bezpiecznych zachowań na wsi podczas 

prac gospodarskich. Opiekunem uczennic 

była p. Barbara Lewandowska.  

 

 

 

 

 



NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

   10 listopada 2022 r., w przeddzień 

Narodowego Święta Niepodległości, 

obchodziliśmy w naszej szkole 104. 

rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. W sali gimnastycznej zgromadzili 

się wszyscy uczniowie szkoły wraz z 

wychowawcami, nauczycielami, 

pracownikami administracji i obsługi. 

 

Wszyscy zgromadzeni mieli okazję 

obejrzeć program artystyczny „Lekcja 

historii”, przygotowany przez uczniów klas 

ósmych, zakończony wspólnym 

odśpiewaniem hymnu Polski.  

OPERA WROCŁAWSKA  

W NASZEJ SZKOLE 

 

12 grudnia uczniowie 

naszMiędzyleskiej szkoły mieli okazję 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych 

,,Balet nie musi być nudny". Warsztaty były 

prowadzone przez artystów pracujących w 

Operze Wrocławskiej. Uczniowie zostali 

zabrani w podróż przez epoki, w czasie 

której zapoznali się z historią baletu, 

zobaczyli piękne stroje, poznali pracę 

tancerzy. Wszystkie opowieści wzbogacały 

występy pary baletowej. Dodatkową 

atrakcją była możliwość zatańczenia pod 

fachowym okiem profesjonalistów. 

Dziękujemy za umożliwienie organizacji 

wydarzenia na terenie naszej szkoły i mamy 

nadzieję na kolejne spotkania z kulturą 

wysoką.  

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

PLUSZOWEGO MISIA 

 

 

 

 W dniach 24 i 25 listopada 2022 

roku,  już po raz dwunasty, obchodzono w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu „Międzynarodowe Święto 

Pluszowego Misia”. W imprezie wzięły 

udział trzy grupy przedszkolaków „Super 

Smyki” „Świetliki” i „Ananaski” oraz klasa 

I a i klasa I b. W ramach zajęć edukacyjnych 

dzieci obejrzały wystawę misiów, 

wystawkę „Misiowe lekturki” i „Misiowe 

wierszyki”, wystawę prac plastycznych 

przedszkolaków „Mój Miś” (konkurs 

plastyczny), poznały historię powstania 

pluszowego misia, zapoznały się z 

postaciami słynnych książkowych i 

filmowych misiów, wysłuchały piosenek o 

misiach, poznały zwyczaje niedźwiedzi 

oraz poznały Wojtka- niedźwiedzia, który 

towarzyszył polskim żołnierzom 

walczącym we Włoszech w czasie II wojny 

światowej.  

 

 

Nauczyły się wierszyka Jana Brzechwy 

„Niedźwiedź”, bawiły się w zabawy 

ruchowe związane z misiami: „Stary 

niedźwiedź mocno śpi”, „Misie dwa”, 

„Misie szare”, „Wyliczankę  Kubusia 

Puchatka”. Uczniowie z klasy III a i III b 

recytowali wiersze  

o misiach. 

Wszyscy świetnie się bawili, zrobili 

sobie pamiątkowe zdjęcia 

 z misiami, otrzymali Certyfikaty 

Przyjaciela Pluszowego Misia 

 za udział we wspólnej zabawie, 

kolorowanki,  plakietki z misiami oraz małe 

„co nieco”.  

 

 

 

 

 



WYSTAWA PATRIOTYCZNA 

 

   21 listopada w świetlicy szkolnej, w 

Międzylesiu uczniowie mogli zobaczyć 

wystawę patriotyczną Orły Polskie. 

Wystawa została ponownie zorganizowana 

po kilku latach przerwy. Kolekcje śp. pana 

Bogdana Kozłowskiego, składającą się z 

emblematów formacji mundurowych -

wizerunków orła  prezentowali panowie 

Jacek Juraszek i Damian Czaprowski. 

Dziękujemy za możliwość zapoznania się 

ze wspaniałą kolekcją. 

 

ZWIERZĘTA - NASI MNIEJSI 

BRACIA                                                             

PAMIĘTAJMY O NICH PODCZAS 

ZIMY 

 

 
 

 W dniu 1.12.2022r. gościliśmy w 

przedszkolu w Domaszkowie wyjątkowego 

gościa - Pana Leśniczego. Dzieci miały 

okazję poznać specyfikę pracy leśniczego. 

W bardzo ciekawy sposób nasz gość 

opowiedział dzieciom o przygotowaniach 

do zimy zwierząt dziko żyjących. Dzieci 

zadawały bardzo trafne pytania i dzieliły się 

swoimi spostrzeżeniami. Na koniec 

spotkania dzieci wręczyły Panu leśniczemu 

podziękowanie za wspaniale spędzony czas 

oraz również zostały obdarowane łakociami 

przez naszego gościa. 

 
  Dziękujemy raz jeszcze za 

poświęcony czas i ciekawe opowieści dla 

naszych najmłodszych!!! 

 

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO 

MIKOŁAJA                                                                            

W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU W 

MIĘDZYLESIU 

 

  W tym roku 6 grudnia nasz Samorządowy 

Żłobek w Międzylesiu odwiedził bardzo 

miły i długo wyczekiwany gość. Miał 

czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał 

na plecach bardzo ciężki worek, a w nim 

prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko 



MIKOŁAJ – niezwykle wesoły, 

rozmowny i chętny do wspólnej zabawy. 

   Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej 

i radosnej atmosferze. Święty Mikołaj 

obdarował wszystkie dzieci prezentami 

oraz słodkościami. Jak co roku każde 

dziecko mogło zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie z Mikołajem. Na twarzach dzieci 

malowała się wielka radość i przejęcie, a 

także nadzieja na kolejne spotkanie.  

   Mikołaju bardzo dziękujemy za 

odwiedziny, prezenty i do zobaczenia za  

rok! 

 

 

  

Fundatorami paczek byli:  

Saveinvest  Robert Tomaszewski Sp.J. 

Gminny Fundusz Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Międzylesiu. 

 

 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

 

 Światowy Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień, powstał w 1973 roku w 

Stanach Zjednoczonych pod nazwą World 

Hello Day, jako odpowiedź na konflikt 

pomiędzy Egiptem,  a   Izraelem. Zginęło 

wtedy, jak i podczas każdej wojny, 

mnóstwo niewinnych ludzi. W Polsce 

święto obchodzone jest jako Światowy 

Dzień Życzliwości, a prekursorem tych 

obchodów stał się Wrocław. U nas w szkole 

podstawowej obchodziliśmy ten dzień 25 

listopada. Przygotowania do tego dnia 

trwały wcześniej poprzez rozmowy 

prowadzone przez nauczycieli w klasach, 

poprzez aplikację interaktywne, 

przygotowanie kartek z dobrym słowem i 

emblematów uśmiechniętych słoneczek. 

Wszyscy w tym dniu ubraliśmy się w 

kolorze żółtym, który kojarzy się z ciepłem 

i dobrocią. Podczas apelu wyjaśniliśmy 

sobie na czym polega bycie dobrym, 

życzliwym i bezinteresownie pomocnym 

wobec każdego kto potrzebuje pomocy. W 

tym dniu i nie tylko mamy zamiar obdarzać 

wszystkich dobrym słowem i czynem i 

uśmiechem. Przekazaliśmy zrobione kartki 

z  pozdrowieniami i dobrym słowem, 

kolegom, nauczycielom i osobom, które  są 

smutne, samotne, chore, zapomnianym 

sąsiadom. Zachęciliśmy dzieci do 

przekazania 10 przypadkowym osobom 

uśmiechu i słów "dzień dobry, miłego dnia". 

Chcemy i będziemy próbować żyć w 

zgodzie z innymi, bo wiemy, że niezgody i 

wojny nie prowadzą do niczego dobrego. 

Czynienie dobra daje nam szczęście, a im 

więcej dajesz od siebie tym więcej 

otrzymujesz. „DOBRO - podaj dalej”  to 

nasze motto działania. 

 



SPOTKANIE Z M „WSZYSTKIE 

DZIECI MIKOŁAJA KOCHAJĄ 

WSZYSTKIE DZIECI NA NIEGO 

CZEKAJĄ… 

 

 6 grudnia już od rana dzieci z 

naszego przedszkola  w Domaszkowie 

czekały na wizytę Świętego Mikołaja. 

Oczywiście tradycyjnie Mikołaj nie zwiódł. 

Radość wszystkich przedszkolaków z 

możliwości spotkania Mikołaja była 

wielka. Były prezenty nie zabrakło też 

wspólnych piosenek, tańców i zdjęć, które 

będą wspaniałą pamiątką tego spotkania. 

 

KLUBOWY MIKOŁAJ 

W tym roku Św. Mikołaj odwiedził również 

naszą drużynę młodzików z sekcji Piłki 

Nożnej klubu MLKS „Sudety” 

Międzylesie. Dzieci otrzymały drobne 

upominki, które zostały zakupione w 

ramach funduszu GFPiPA. 

 

 SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 

 

 

 

Święta już tuż tuż, więc to już czas na 

uroczyste spotkania. Zaczęliśmy od 

naszych wspaniałych sołtysów, którym raz 

jeszcze serdecznie dziękujemy za 

aktywność i wsparcie i oczywiście życzymy 

samych sukcesów. Dziękujemy też MGOK 

Międzylesie za świąteczną atmosferę  

 

 

https://www.facebook.com/MGOK.Miedzylesie?__cft__%5b0%5d=AZXSvZ50YoBILuPjoMjwucnyINW9qnr7wXo-Ee4Orc_v8GpBQviohZLHZHm09w9BzBFS1lcgLLyDpKlTaOVuxZahwbnFhVTdiSD--Nlqq712-tp1CW7zUn3m_1lk2OsY_6FP_8dKR-PyxCOPiYSUyGRTlxzkpleb8-o-wH9CWkrXuwHvlX-aINodEwbMyQyN-ZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MGOK.Miedzylesie?__cft__%5b0%5d=AZXSvZ50YoBILuPjoMjwucnyINW9qnr7wXo-Ee4Orc_v8GpBQviohZLHZHm09w9BzBFS1lcgLLyDpKlTaOVuxZahwbnFhVTdiSD--Nlqq712-tp1CW7zUn3m_1lk2OsY_6FP_8dKR-PyxCOPiYSUyGRTlxzkpleb8-o-wH9CWkrXuwHvlX-aINodEwbMyQyN-ZQ&__tn__=-%5dK-R


 

 

BIBLIOTEKA MIĘDZYLESIE  

Podziękowanie 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Międzylesie składa serdeczne 

podziękowanie  

Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu za przekazane w darze książki. 

 Dzięki Darczyńcom księgozbiór 

Biblioteki  wzbogacił się o wiele cennych 

pozycji, dając  

naszym Czytelnikom większą możliwość 

wyboru odpowiedniej literatury. 

Przekazane woluminy zostaną 

zagospodarowane zgodnie z potrzebami 

Biblioteki.  

Bardzo sobie cenimy takie gesty. 

Dziękujemy! 

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby 

pomagać. 

Trzeba wielkości duha, aby pomagać 

bezinteresownie. 

Trzeba odwagi, aby nie zważając na 

przeszkody, 

wytrwale i do końca wyciągać przyjazną 

dłoń." (Cyceron) 

WARSZTATY W BIBLIOTECE  

 

 

Za nami warsztaty świąteczne! W iście 

magicznej atmosferze uczestnicy stworzyli 

niepowtarzalne ozdoby bożonarodzeniowe! 

Było wesoło i bardzo kreatywnie! 

Szczególne podziękowania kierujemy do 

przyjaciół z Ukrainy, za zaangażowanie i 

pomoc w przeprowadzeniu warsztatów! 

 

 



******** 

Z RADOŚCIĄ PRZEDSTAWIAMY 

PAŃSTWU DEBIUTANCKI TOMIK 

POEZJI RODOWITEJ 

MIĘDZYLESIANKI. 

 

Autorka ANNA GRELA, oprócz tego, że 

prowadzi Kancelarię Prawną we 

Wrocławiu, znajduje czas, aby tworzyć 

jakże wyjątkową i nierzadko aktualną 

poezję.  

Tomik poezji dostępny także w naszej 

Bibliotece!  

Zapraszamy do odwiedzin! 

 

 

 

 

 

TURNIEJ W ŁAGIEWNIKACH 

11 grudnia w Łagiewnikach odbył się 

Turniej charytatywny w piłkę nożną, który 

został zorganizowany w celu zebrania 

środków na rehabilitację Grzegorza 

Wierzbickiego. Na turnieju stawiło się 12 

zespołów, w tym drużyna MLKS „Sudety” 

Międzylesie. Po ciekawej całodniowej 

rywalizacji nasze chłopaki zajęli I miejsce, 

a nasz zawodnik Jarosław Macura otrzymał 

MVP Turnieju. Gratulacje dla drużyny!!!  

 

 



 

 

 

ROK 2022 W REKREACYJNYM 

TEMPIE 

Od 10 lat pod skrzydłami MLKS 

Sudety pięknie rozwijają się i trwają 

imprezy rekreacyjne: marszowo – biegowa 

„Moja Dwunastka”, odbywająca się przez 

cały rok zazwyczaj w pierwszą sobotę 

miesiąca oraz rowerowa „Korona 

Międzylesia”, trwająca od kwietnia do 

października i składająca się z siedmiu 

etapów. Obie imprezy powstały z myślą o 

wszystkich, którzy lubią aktywnie i na 

świeżym powietrzu spędzać wolny czas. 

Liczba uczestników różna, ale imprezy 

mają swoich stałych bywalców. Trafiają na 

nie także Ci, którzy są ciekawi tych imprez. 

Niektórzy pojawiają się raz. Niektórzy 

zostają z nami na dłużej. Niektórzy wracają 

po krótszej lub dłuższej przerwie. Obecność 

każdego cieszy niezależnie od tego, jak 

często korzysta z przygotowanej oferty 

rekreacyjnej. 

Końcówka roku to dobry czas na 

podsumowanie efektów działań 

skierowanych do mieszkańców nie tylko 

naszej gminy, ale także gmin ościennych 

oraz do osób przebywających turystycznie 

na ziemi kłodzkiej.  

Za nami 118 „Dwunastek”, w 

których przynajmniej raz uczestniczyło 256 

osób. W sezonie 2022 najliczniejsza grupa 

osób (43) odliczyła się na tzw. bonusowej 

„Mojej Dwunastce”, podczas biegu „Policz 

się z cukrzycą” organizowanego w ramach 

WOŚP. Natomiast przynajmniej raz w 2022 

roku pomaszerowało lub pobiegło 67 osób. 

Łącznie na listach startowych zapisano 196 

osób, które w minionym roku wspólnie 

pokonały 411,4 km.  

Tabelę podsumowującą minione 10 

sezonów można analizować samodzielnie 

na wszystkie możliwe sposoby. Dodamy 

tylko, że na duży tegoroczny wspólny 

dystans niewątpliwie wpływ ma fakt 

dołączenia do grona uczestników „Mojej 

Dwunastki” grupy biegowej „Wilki 

Międzylesie”, której członkowie przez 24 

minuty potrafią przebiec nawet 6 km!. 

Niemniej informujemy! „Moja Dwunastka” 

to głównie zachęta do ruszania się dla 

zdrowia i uprawiania rekreacji w grupie, a 

bicie własnych rekordów jest indywidualną 

sprawą jej uczestników. W listopadzie 

wkroczyliśmy w XI sezon marszowo-

biegowy. W 118 Mikołajkowej „12” 

uczestniczyło 18 osób, które w lekko 

mroźnej i nieco śnieżnej aurze wspólnie 

pokonały 53,4 km (!). Na pierwsze 

spotkanie w nowym roku czyli 119 „Moją 

Dwunastkę” zapraszamy  

07 stycznia 2023 r. – zapisy od 9.45, start 

godz. 10.00 na stadionie w Międzylesiu. 



X Jubileuszowy sezon imprezy 

rowerowej „Korona Międzylesia” 

zakończyliśmy  

15 października 2022 r. Za nami 68 etapów 

wiodących prawie wyłącznie pod górę, o 

różnym stopniu trudności. Niektóre 

wyjątkowo płaskie, niektóre bardziej 

wymagające i zapierające dech w piersiach. 

Niektóre, chociaż ciągle takie same, to z 

upływem lat jakby dłuższe i bardziej 

strome. Pokonanie każdego z nich, dające 

niebywałą radość i satysfakcję. Wszystkie 

dla wszystkich, którzy na co dzień jeżdżą 

rowerem dla własnej przyjemności. 

Wszystkie poprawiające kondycję fizyczną 

i samopoczucie, sprzyjające odpoczynkowi 

od codziennych trosk, dające mnóstwo 

uśmiechu i radości. Wszyscy uczestnicy nie 

dość, że kręcą kolejne kilometry to są 

absolutnie pozytywnie zakręceni. W naszej 

rowerowej grupie zawsze jest wesoło, a 

każdy jest z radością witany. Wszystkich 

rowerzystów zapraszamy do udziału w 

sezonie 2023, po którym poniższą tabelę 

zaktualizujemy.  

Sezon Rok 

Przyn

ajmni

ej raz 

Zapisanych 

I 2013 23 71 

II 2014 25 96 

III 2015 36 148 

IV 2016 50 175 

IV 2017 26 99 

VI 2018 32 172 

VII 2019 33 114 

VIII 2020 28 70 

IX 2021 41 132 

X 2022 48 161 

Razem  1.238 

Może 2023 rok wzbogacimy o nowe 

rekordy i będzie lepszy niż, jak do tej pory 

najlepszy tzn. najliczniejszy, sezon 2016. 

Wszystko jest możliwe. Planujemy, że 

nowy sezon wystartuje  

22 kwietnia 2023 r. Przed 

rowerzystami nowe wyzwania, nowe trasy i 

nieodmiennie wspaniała zabawa.  

Naprawdę warto do nas dołączyć i 

czerpać przyjemność ze wspólnej rekreacji 

ruchowej, do czego nieustannie zachęcamy. 

Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia w 

Nowym 2023 Roku. 

 

 

Sezo

n 
Rok 

Przynaj

mniej  

raz 

Zapisany

ch 

Dysta

ns 

[km} 

I 
2012      

2013 80 204 306,20 

II 2014 65 145 182,80 

III 2015 51 192 257,60 

IV 2016 74 240 287,60 

V 2017 50 159 152,50 

VI 2018 56 161 169,30 

VII 2019 41 145 188,20 

VIII 2020 62 128 142,50 

IX 2021 32 140 147,90 

X 2022 67 196 411,40 

    
 

1.710 
2.246,

00 



PODSUMOWANIE RUNDY 

JESIENNEJ 

W niedzielę 27 listopada drużyna MLKS 

„Sudety” Międzylesie rozegrała ostatni 

mecz rundy jesiennej sezonu 2022/2023 w 

rozgrywkach ligowych Klasy A. 

Odniesione zwycięstwo 2-0 z drużyną 

Orlęta Krosnowice pozwoliło naszej 

drużynie umocnić się na trzecim miejscu w 

tabeli. 

 

To była, pod względem punktowym,  

prawdopodobnie najlepsza runda w historii 

– 33 punkty, 11 wygranych, tylko 4 porażki 

i aż 47 strzelonych bramek. Brawo 

drużyna!!! 

 

Równie dobrze spisali się nasi 

młodzieżowcy. Choć w ostatnim meczu 

musieli uznać wyższość lidera z 

Wielisławia, to ostatecznie rundę 

zakończyli na trzecim miejscu z niewielką 

stratą do pierwszego i drugiego miejsca. 

Jesteśmy z Was dumni!!! 

 

 

 

LKS to więcej niż klub  

 

Dziękujemy kibicom za wsparcie!!! 

Dziękujemy, że jesteście z nami!!! 

 

PODZIĘKOWANIA 

Zarząd klubu MLKS „Sudety” 

Międzylesie składa serdeczne 

podziękowania wszystkim, którzy w 

mijającym roku 2022 udzielili klubowi 

wsparcia i bezinteresownej pomocy, 

które w szczególny sposób przyczyniły 

się do realizacji naszych działań. W 

szczególności podziękowania dla: 



Gminy Międzylesie 

Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

firmy AUSTROPOL Sp. z o.o. 

firmy „CARO” Janina Byczek 

firmy POZYSKIWANIE I OBRÓBKA 

DREWNA S.C. Andrzej Kasperski, 

Mariusz Kasperski 

Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i 

Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. 

firmy STAROPOLANKA 

Nadleśnictwa Międzylesie i 

Nadleśnictwa Lądek-Zdrój 

„W pojedynkę możemy zrobić tak mało; 

razem możemy zrobić tak wiele" (Helen 

Keller) 

 

OTWARTY PUCHAR POLSKI 

GPC- ŻORY 19.11.2022 R 

19.11.2022 r w Żorach rozegrano 

Otwarty Puchar Polski GPC Bench 

Press. W zawodach tych wystartowała 

czołówka zawodników z naszego kraju , 

oraz zawodnicy z Czech i Słowacji. I tym 

razem wśród uczestników nie zabrakło 

zawodników MLKS "SUDETY" 

Międzylesie, którzy zajęli n/w miejsca: 

Andrzej Juraszek - 2 miejsce w kat. 

wiekowej M1 do 100 kg , wynik 170 kg. 

Krzysztof Halczyk - 1 miejsce w kat. 

wiekowej M1 do 140 kg, oraz 2 miejsce w 

kat. wag. do 140 kg mężczyzn, wynik 

177,5 kg . Grzegorz Kantor - 1 miejsce w 

kat. Open Weteran M2, oraz 2 miejsce w 

kat. wag. plus 140 kg mężczyzn,  wynik 

180 kg .

 

JEST PRACA  ALE SĄ   

I  PRZYJEMNOŚCI… 

…i do nich zaliczyć można 

mikołajkowy specjalny, bo zabawowy 

trening tenisa stołowego, który odbył się 6 

grudnia w  ukochany dzień dzieci, bo to 

przecież  czas odwiedzin św. Mikołaja  To 

nie był tym razem dzień ciężkiej, 

przedmeczowej pracy, rodzice naszych 

najmłodszych zawodników mogli zobaczyć 

jak ich pociechy  trenują i co już co potrafią. 

Zabawa była świetna. Wszystkie dzieci 

otrzymały paczki ze słodyczami, puchary, 

medale i dyplomy, które wręczali 

zaproszeni znamienici goście : 

Burmistrz  Tomasz Korczak, Dyrektor 

międzyleskiej podstawówki  Ryszard 

Bodnar, Członek Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego  Piotr Marchewka - 

przedstawiciel głównego sponsora paczek 

Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Prezes 

MLKS  Andrzej Dudek a także  Honorowy, 

wieloletni Prezes MLKS  Jerzy 

Błażejewski. 

 

 

 

http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/471-otwarty-puchar-polski-gpc-bench-press-zory-19-11-2022-r
http://www.silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/471-otwarty-puchar-polski-gpc-bench-press-zory-19-11-2022-r


TRASA BIEGOWA W 

KAMIEŃCZYKU OTWARTA 

 

"Jest zima, to musi być zimno" i 

oczywiście śnieg  Trasa w 

Kamieńczyku poleca się do narciarstwa 

biegowego! Nie czekaj aż przyjdzie 

wiosna. Możesz być szczęśliwy już dziś 

 

Trasa biegnie przy przejściu granicznym, 

możesz więc przy okazji zacieśnić więzi z 

sąsiadami  

 

 

ZAŁATWIAJ SWOJE SPRAWY 

PRZEZ E-URZĄD SKARBOWY, A 

WIZYTĘ W URZĘDZIE UMAWIAJ 

NA PODATKI.GOV.PL 

 

  

Szanowny Kliencie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że nie 

musisz teraz wszystkiego załatwiać 

osobiście w Urzędzie.  Wiele spraw z 

urzędem skarbowym możesz załatwić 

online, m.in. przez serwis e-Urząd 

skarbowy.  

Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, 

umów wcześniej wizytę. 

Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. 

E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 

godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z 

dowolnego urządzenia podłączonego do 

internetu. 

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można 

m.in. 

 wypełnić wniosek, dzięki któremu 

otrzymasz elektroniczne 

zaświadczenie  o niezaleganiu w 

podatkach, o dochodach, 

 złożyć ZAP-3, który umożliwia 

zaktualizowanie swoich danych – 

adresu zamieszkania, danych 

kontaktowych oraz osobistego 

rachunku bankowego, 

 złożyć pismo ogólne w dowolnej 

sprawie, czynny żal 

(zawiadomienie o popełnieniu 

czynu zabronionego), 

zawiadomienie ZAW-NR (o 

zapłacie należności na rachunek 

bankowy inny niż widniejący w 

wykazie podatników VAT), 

wniosek o stwierdzenie nadpłaty, 

 złożyć pełnomocnictwo do 

podpisywania deklaracji 

wysyłanych za pośrednictwem 

środków komunikacji 

elektronicznej na druku UPL-1 lub 

odwołać pełnomocnictwo na druku 

OPL-1, 

 skorzystać z usługi Twój e-PIT, 

która umożliwia zaakceptowanie 

wstępnie wypełnionego zeznania 

podatkowego  lub  jej korekty,  

 skorzystać z aplikacji e-

mikrofirma, która umożliwia 

przedsiębiorcom prowadzenie 

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/


ewidencji faktur zakupowych i 

sprzedażowych, a także 

przygotowanie plików JPK_VAT, 

 dokonać płatności na 

mikrorachunek podatnika, 

 podatków majątkowych i 

karty podatkowej na 

mikrorachunek urzędu oraz opłaty 

skarbowej na rachunek 

właściwego organu gminy 

 uzyskać informacje o zwrocie z 

PIT i VAT, 

 złożyć pisma i wnioski w imieniu 

swojego mocodawcy, jeśli jest 

złożone pełnomocnictwo ogólne. 

Jak się zalogować na e-Urząd Skarbowy 

Można się zalogować na 3 sposoby: 

1. Login.gov.pl - profil zaufany, e-

dowód i bankowość elektroniczna, 

2. Aplikacja mObywatel - aplikacja 

mobilna do logowania 

3. Dane autoryzujące - PESEL lub 

NIP i kwoty przychodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


