
 

 

 



Rozmawiamy z Panią Nadią Snidanko z Ukrainy, która przebywa w naszej 

Gminie od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i jest pracownikiem Urzędu Miasta  

i Gminy w Międzylesiu na stanowisku Psycholog 

 

 

Pani Nadio opowiedz coś o sobie skąd pochodzisz i jak znalazłaś się w Polsce? 

       Urodziłam się i mieszkałam w mieście Czerwonograd, obwód lwowski, w pięknym leśnym 

regionie Ukrainy. 

A myśli o przyjeździe do Polski pojawiły się wraz z początkiem wojny. To była dla nas bardzo 

trudna decyzja, ponieważ nigdy tego nie planowaliśmy, a na Ukrainie żyło nam się bardzo 

dobrze. 

Ale strach o dzieci, o życie zwyciężył, spakowaliśmy się i wyjechaliśmy w jeden dzień... 

 

 

Jesteś psychologiem w naszej gminie, jak wygląda twoja codzienna praca? 

 

      Na co dzień komunikuję się z ludźmi, dowiaduję się o ich stanie psycho-emocjonalnym, o 

ich potrzebach, problemach i doświadczeniach. Na życzenie prowadzimy psychokonsultacje, 

rozmowy terapeutyczne i informacyjne, prowadzimy psychotrening, psychodiagnostykę i 

psychokorektę z dziećmi w szkołach. 

 

 

Z jakimi szkołami, instytucjami współpracujesz w naszej gminie?  

      Obecnie współpracuję ze szkołą w Międzylesiu, szkołą i przedszkolem w Domaszkowie, z 

Ośrodkiem Kultury w Międzylesiu, Fundacją Masywu Śnieżnika, i Opieką Społeczną w 

Międzylesiu. 

 

 

Co jest głównym problemem osób, z którymi pracujesz? 

 

         Stojącym przed nami ważnym problemem  jest ciągłe uczucie niepokoju i lęku o swoich 

bliskich i swój dom. Każdy ma kogoś w domu, męża, rodziców, przyjaciół. 

Ludziom często trudno jest przystosować się do nowego społeczeństwa, ponieważ nikt nie 

planował przeprowadzki do innego kraju, zwłaszcza na tak długi czas. Bardzo trudno jest 

zmienić swoje życie, trudno zrozumieć, że miałeś wszystko, dom, pracę, a teraz tego nie ma... 

Poza tym często pracujemy ze smutkiem. Kobiety tęsknią za mężami, dzieci za rodzicami, starsi 

za dziećmi. Każdy ma kogoś, za kim tęskni. 

My mamy wojnę i wszyscy ludzie mają obecną traumę psychiczną, każdy coś przeżył! 

 

 

 



 

 

Jak Ci się w naszej gminie podoba , planujesz u nas zostać?  

 

         Tak, naprawdę, jestem bardzo wdzięczna wszystkim, których spotkałam w Polsce za 

życzliwość i wsparcie. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, z którymi pracuję, ani razu nie 

odczułam dyskomfortu, zawsze mi pomagali i doradzali. 

Jednak bardzo nie mogę się doczekać powrotu do domu, a jak tylko skończy się wojna, planuję 

powrót na Ukrainę. Tam jest mój dom a tutaj jestem tylko gościnnie. 

 

 

Co życzyłabyś sobie i swoim rodakom mieszkającym w Polsce? 

 

      Mamy teraz tradycję, zawsze życzymy zwycięstwa i pokoju! 

A także życzę wszystkim, aby nadal żyli, wierzyli i byli silni!!! 

 

 

 

Dziękujemy za rozmowę  

 

 

 

Надя, звідки ви і як опинилися в Польщі? 

Я народилася та проживала у містечку Червоноград, Львівської області, в 

красивому лісному краю України. Думки приїхати до Польщі, виникли з початком 

війни. Це було дуже складне для нас рішення, адже ми ніколи цього не 

планували, і мали дуже хороше життя в Україні.  

Та страх за дітей, за життя переміг, і ми за один день, спакували речі і поїхали... 

 

 Ви психолог, як виглядає ваша щоденна робота? 

Кожного дня я спілкуюся із людьми, дізнаюся про їхній психоемоційний стан, про 

їхні потреби, проблеми та переживання. За бажанням, ми проводимо 

психоконсультації, терапевтичні обо інформаційні бесіди, із дітьми у школах 

проводимо психотренінги, психодіагностику та психокорекцію. 

 

 



 З якими школами та установами ви співпрацюєте? 

На даний час, я співпрацюю із школою в Międzylesie та школою в Domaszków, із 

Будинком Культури в Międzylesie, OPS Międzylesie та Fundusz Lokalny Masywu 

Śnieżnika. 

Яка основна проблема людей, з якими ви працюєте? 

Насам перед, важливою проблемою у людей є постійне відчуття тривоги та страху 

за своїх рідних та за свій дім. Адже у кожного залишилися хтось із рідні вдома, 

чоловік, батьки, друзі.  

Людям часто важко адаптуватися до нового суспільства, адже ніхто не планував 

переїжджати до іншої країни, тим паче на такий довгий час. Дуже важко міняти 

своє життя, важко усвідомити, що ти мав усе, дім, роботу, а зараз цього немає...  

Також, ми часто працюємо із сумом. Жінки скучають за чоловіками, діти за 

батьками, старші люди за дітьми. Усі мають за ким сумувати. 

А ще, у нас війна, і у всіх людей є присутня психотравма, у всіх..., всі щось 

пережили. 

Як вам наша гміна, чи плануєте ви залишитися у нас? 

Направду, я дуже вдячна усім із ким зустрічалася у Польщі за доброту та 

підтримку. Дуже дякую людям із якими працюю, я жодного разу не відчула 

дискомфорту, завжди усі допомагали та підказували. 

Проте, я дуже чекаю повернення додому, і як тільки закінчеться війна планую 

повернутися в Україну. Там мій дім, а тут я у гостях. 

Чого б Ви побажали собі та своїм співвітчизникам, які проживають у Польщі? 

У нас тепер традиція, ми завжди бажаємо перемоги та миру!  

А ще, бажаю усім продовжувати жити, вірити і бути сильними!!! 

Усе в житті минає..., і війна теж мине!!! 

 

дякую за розмову 

 

 

 

 

 

 

 



BUDŻET WOJEWÓDZTWA 

O największym w historii województwa 

budżecie unijnym i sposobach jego 

wykorzystania, szansach na zrównoważony 

rozwój całego regionu i o sile współpracy 

rozmawialiśmy  03.02.2023 r. na 

zorganizowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego konferencji "Fundusze 

Europejskie dla Dolnego Śląska. 

Kompendium wiedzy dla 

samorządowców". 

 

 

CYKLOSTRADA 

DOLNOŚLĄSKA 

Ponad 1800 km długości będzie liczyła 

Cyklostrada Dolnośląska, o której 6 lutego 

br. na spotkaniu w Urzędzie Gminy 

Wiejskiej Kłodzko, na zaproszenie Prezesa 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, 

Burmistrza Tomasza Korczaka, 

samorządowcy powiatu kłodzkiego 

rozmawiali z Tymoteuszem Myrdą, 

Członkiem Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego i dyrektorem DSDiK 

Leszkiem Lochem. Projekt o wartości ok. 

850 mln zł ma poprawić dostępność 

transportową regionu i połączyć lokalne 

drogi rowerowe z dolnośląską siecią 

kolejową. 

Cyklostrada Dolnośląska ma się oprzeć na 

sieci głównych tras rowerowych 

obejmujących swoim zasięgiem cały 

region, łącząc się także z trasami 

rowerowymi po stronie czeskiej i 

niemieckiej. Zgodnie z planami inicjatorów 

projektu Cyklostrada ma szansę stać się 

przełomowym produktem turystycznym. 

 

 

DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW 

30-31 stycznia br. odbyło się kolejne 

posiedenie EKS Euroregionu Glacensis, na 

którym podjęte zostały decyzje odnośnie 

zatwierdzenia i dofinansowania 

mikroprojektów złożonych w ramach 

konkursu ogłoszonego w październiku 

ubiegłego roku. Z naszej Gminy wnioski o 

dofinansowanie złożyły trzy instytucje: 

https://www.facebook.com/UMWDpl?__cft__%5b0%5d=AZU7WphJ-SJUY0SFT0_szswTKv4YLQU3CQN9-7aCtxwCKw9FUigwME6uovFd3aPQCGSgDlXtYoxFwmdf77KzQ9PUNcrurIHlvVUlQyvk96MKtsze3d3ZJvFRp7eTHK4XDixwVJCQaXyaz9RyGhOIrGvnCcROqi6yEo3vM5xK-BaECn7sNX1zYCgMW6JXugErAbw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UMWDpl?__cft__%5b0%5d=AZU7WphJ-SJUY0SFT0_szswTKv4YLQU3CQN9-7aCtxwCKw9FUigwME6uovFd3aPQCGSgDlXtYoxFwmdf77KzQ9PUNcrurIHlvVUlQyvk96MKtsze3d3ZJvFRp7eTHK4XDixwVJCQaXyaz9RyGhOIrGvnCcROqi6yEo3vM5xK-BaECn7sNX1zYCgMW6JXugErAbw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UMWDpl?__cft__%5b0%5d=AZU7WphJ-SJUY0SFT0_szswTKv4YLQU3CQN9-7aCtxwCKw9FUigwME6uovFd3aPQCGSgDlXtYoxFwmdf77KzQ9PUNcrurIHlvVUlQyvk96MKtsze3d3ZJvFRp7eTHK4XDixwVJCQaXyaz9RyGhOIrGvnCcROqi6yEo3vM5xK-BaECn7sNX1zYCgMW6JXugErAbw&__tn__=-%5dK-R


Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Międzylesie. Wszystkie trzy projekty 

zostały wysoko ocenione przez komisję, 

zatwierdzone i przekazane do 

dofinansowania. Już niedługo pojawią się 

relacje z kolejnych działań w ramach tych 

projektów.  

 

 

MŁODZIEŻOWA RADA 

10.02.2023 r. o godz. 12.00  odbyła się III 

sesja aktualnej kadencji Młodzieżowej 

Rady Miejskiej. Nasi młodzi radni podjęli 

uchwałę odnośnie przystąpienia do 

Programu Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich, dyskutowali także nad 

projektem Pumptracku, o którego budowę 

od jakiegoś czasu zabiega nasza lokalna 

młodzież. 

 

 

 

 



SPOTKANIE Z PARTNEREM 

PROJEKTU 

 
14.02.2023 w Orlickim Zahori Burmistrz 

Tomasz Korczak oraz inspektor UMiG 

Monika Harasińska uczestniczyli w 

spotkaniu z partnerami czeskimi, w trakcie 

którego omawiali założenia projektu, jaki 

chcielibyśmy złożyć w trwającym naborze 

w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska-Polska. Poza 

przedstawicielami Orlickiego Zahori w 

spotkaniu wzięli udział także partnerzy z  

Říček v Orlických Horách a także Ski 

centrum Říčky v Orlických horách. 

 

POSIEDZENIE 

POLSKO-CZESKIEJ RADY 

EUROREGIONU GLACENSIS 

 

15.02.2023r., w czeskiej siedzibie 

stowarzyszenia Euroregion Pomezí Čech, 

Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis 

odbyło się posiedzenie czesko-polskiej 

Rady Euroregionu Glacensis. W spotkaniu 

wziął udział Prezes Stowarzyszenia 

Miroslav Kocián, starosta Bílej Vody, 

wiceprezes Jan Birke, burmistrz Náchodu, 

Wiceprezes Miroslav Wágner, 

przedstawiciel Jablonnégo nad Orlicą, 

sekretarz Stowarzyszenia Jarosław Štefek, 

Prezes Czesław Kręcichwost, Henryk 

Gołębiewski, delegat Wałbrzycha, dyrektor 

stowarzyszenia, Bernadeta Tambor oraz 

Burmistrz Międzylesia, Tomasz Korczak. 

Spotkanie na pewno zaowocuje wieloma 

ważnymi inicjatywami.  

 

KALENDARZ IMPREZ 

Jak co roku w Tłusty Czwartek odbyło się 

spotkanie, na którym przy kawie i 

tradycyjnym pączku sołtysi, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i instytucji a także chętni mieszkańcy 

wspólnie planowali i ustalali terminy 

imprez w 2023 r. Uzgodniony kalendarz 

dołączamy do Informatora. 

 

 

PRZEKAZANIE BAGAŻNIKÓW 

DLA GOPR 

16.02.2023 r. Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Kłodzkiej przekazało Grupie Sudeckiej 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064780550025&__cft__%5b0%5d=AZXp20oOyyngyCieN6XYgR2IP78ovLs9Qdy3J6OJu1ULQl98w4LATkL1sajvTSgqMP5H6W97lBHbJ21Cd6P72sN73waq9dxVVB13mIHOepKDYM9RYXFdP1DrVeiqsGqHJinV_B2CLzkD8ibTcoQ9nOq-5KNGhpmL0MM246acZ3uuB9vnH5UlYjR7Z8hy8NehXwM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064780550025&__cft__%5b0%5d=AZXp20oOyyngyCieN6XYgR2IP78ovLs9Qdy3J6OJu1ULQl98w4LATkL1sajvTSgqMP5H6W97lBHbJ21Cd6P72sN73waq9dxVVB13mIHOepKDYM9RYXFdP1DrVeiqsGqHJinV_B2CLzkD8ibTcoQ9nOq-5KNGhpmL0MM246acZ3uuB9vnH5UlYjR7Z8hy8NehXwM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/%C5%98%C3%AD%C4%8Dky-v-Orlick%C3%BDch-hor%C3%A1ch-1490791981212121/?__cft__%5b0%5d=AZXp20oOyyngyCieN6XYgR2IP78ovLs9Qdy3J6OJu1ULQl98w4LATkL1sajvTSgqMP5H6W97lBHbJ21Cd6P72sN73waq9dxVVB13mIHOepKDYM9RYXFdP1DrVeiqsGqHJinV_B2CLzkD8ibTcoQ9nOq-5KNGhpmL0MM246acZ3uuB9vnH5UlYjR7Z8hy8NehXwM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/skicentrumricky?__cft__%5b0%5d=AZXp20oOyyngyCieN6XYgR2IP78ovLs9Qdy3J6OJu1ULQl98w4LATkL1sajvTSgqMP5H6W97lBHbJ21Cd6P72sN73waq9dxVVB13mIHOepKDYM9RYXFdP1DrVeiqsGqHJinV_B2CLzkD8ibTcoQ9nOq-5KNGhpmL0MM246acZ3uuB9vnH5UlYjR7Z8hy8NehXwM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/skicentrumricky?__cft__%5b0%5d=AZXp20oOyyngyCieN6XYgR2IP78ovLs9Qdy3J6OJu1ULQl98w4LATkL1sajvTSgqMP5H6W97lBHbJ21Cd6P72sN73waq9dxVVB13mIHOepKDYM9RYXFdP1DrVeiqsGqHJinV_B2CLzkD8ibTcoQ9nOq-5KNGhpmL0MM246acZ3uuB9vnH5UlYjR7Z8hy8NehXwM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/euroregionglacensis?__cft__%5b0%5d=AZXTJ2RcKoxefl3NpF0E6oDy4n9i4tvI1V52Qeg_wZl93338RLGURox19JK6atgGtZPpz9-_s-xg-wBAyEop-Nw93a7AGGAMhvr-tVBv8-49oIf7_4zSc4dMkY93eiwfVg1XL2z6FSsuR_7odWxFUutF0p6vA8CCRwsHwh3rFSOjfUCb32O5hEWcDzFCvnBMooA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/euroregionglacensis?__cft__%5b0%5d=AZXTJ2RcKoxefl3NpF0E6oDy4n9i4tvI1V52Qeg_wZl93338RLGURox19JK6atgGtZPpz9-_s-xg-wBAyEop-Nw93a7AGGAMhvr-tVBv8-49oIf7_4zSc4dMkY93eiwfVg1XL2z6FSsuR_7odWxFUutF0p6vA8CCRwsHwh3rFSOjfUCb32O5hEWcDzFCvnBMooA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/birke.jan/?__cft__%5b0%5d=AZXTJ2RcKoxefl3NpF0E6oDy4n9i4tvI1V52Qeg_wZl93338RLGURox19JK6atgGtZPpz9-_s-xg-wBAyEop-Nw93a7AGGAMhvr-tVBv8-49oIf7_4zSc4dMkY93eiwfVg1XL2z6FSsuR_7odWxFUutF0p6vA8CCRwsHwh3rFSOjfUCb32O5hEWcDzFCvnBMooA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mestojablonnenadorlici?__cft__%5b0%5d=AZXTJ2RcKoxefl3NpF0E6oDy4n9i4tvI1V52Qeg_wZl93338RLGURox19JK6atgGtZPpz9-_s-xg-wBAyEop-Nw93a7AGGAMhvr-tVBv8-49oIf7_4zSc4dMkY93eiwfVg1XL2z6FSsuR_7odWxFUutF0p6vA8CCRwsHwh3rFSOjfUCb32O5hEWcDzFCvnBMooA&__tn__=-%5dK-R


GOPR bagażniki rowerowe na hak, 

ułatwiające przetransportowanie z tras 

rowerów, należących do osób 

poszkodowanych w wypadkach. 

Czterostanowiskowy i dwustanowiskowy 

nowy bagażnik zakupiony dzięki dobrej 

współpracy 17. Gmin – członków SGZK 

będą użytkowane w stacjach ratunkowych 

w Zieleńcu i Międzygórzu. 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

PRZEWODNIKA 

TURYSTYCZNEGO 

21 lutego na całym świecie obchodzony jest 

Dzień Przewodnika Turystycznego. Z tej 

okazji my również składamy ogromne 

podziękowania naszym wspaniałym 

przewodnikom turystycznym za ich 

zaangażowanie w kreowanie pozytywnego 

wizerunku gminy. Życzymy dużo zdrowia, 

codziennych radości, a przede wszystkim 

jak najlepszych tras oraz wyłącznie 

zainteresowanych i zadowolonych 

turystów.  

 

ŚRODKI FINANSOWE Z 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU DRÓG NA ROK 

2023. 

Gmina Międzylesie otrzymała 

dofinasowanie na przebudowę drogi 

gminnej nr 119957D w miejscowości 

Domaszków ul. Górna w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wnioskowana kwota inwestycji to 

1.618.000 zł brutto, a dofinansowanie w 

wysokości 60% wynosi 970.800 zł. W 

ramach zadania przebudowany zostanie 

odcinek na długości 1,87 km od 

skrzyżowania z drogą krajową nr KD33 i 

kończy się za wiaduktem kolejowym.  

BUDOWA ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W 

MIEJSCOWOŚCI RÓŻANKA 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje, że w dniu 08 lutego 2023 r. 

ogłosił przetarg na zadanie „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Różanka”, w terminie składania ofert 

wpłynęły: dla części 1 – Budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Różanka – 4 

oferty, dla części drugiej – Nadzór 

inwestorski dla ww. zadania 1 oferta, które 

będą podlegały weryfikacji. Zadanie jest 

współfinansowane ze środków programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 



Inwestycji Strategicznych nr 

Edycja3PGR/2021/2654/PolskiLad. 

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ 

W MIĘDZYLESIU 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. 

ogłosił kolejne postępowanie o zamówienie 

publiczne dotyczące zadania 

inwestycyjnego „Budowa hali sportowej w 

Międzylesiu”. Postępowanie jest 

podzielone na dwie części, pierwsza 

dotyczy wyłonienia wykonawcy dot. 

budowy hali, oraz druga dotycząca 

wyłonienia wykonawcy ds. 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 

Termin składania ofert został ustalony na 

dzień 07 marca 2023 r. do godziny 9:00. 

Inwestycja współfinansowana jest ze 

środków programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

 

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ                                                                                      

CZYLI 31. FINAŁ WOŚP W 

MIĘDZYLESIU 

 

32 929,59 złotych zebrali mieszkańcy 

gminy Międzylesie. Graliśmy dla Orkiestry 

pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! 

Gramy dla wszystkich małych i dużych!” 

Tegoroczne centrum orkiestrowych 

wydarzeń skupiło się w Miejsko Gminnym 

Ośrodku Kultury. Znaczna część 

przedmiotów jak i usług, które przygotował 

sztab, można było wylicytować na 

internetowych aukcjach portalu Allegro. Do 

zdobycia były vouchery do agroturystyki 

Vegan Haus, „Pod Kasztanami”, a także 

apartamenty w „Wakacyjne Historie, na 

spacer z alpakami w Konradowie oraz na 

spotkanie  w „Alpaki na Relaxie” i  na 

wspaniałe urodziny w LaBefana. 

Dodatkowo oferowano vouchery na 

masaże, makijaże, strzyżenia, rzeczy do 

domu, w góry, gadżety WOŚPowe, rzeczy 

drewniane personalizowane, bony na 

wymianę opon w firmie „Kostar”, vouchery 

na zakupy w hurtowni „Corso” i 

„Lewiatan”, jak również wyjątkowa 

koszulka grupy biegaczy „Wilki 

Międzylesie”, a także  obraz pani Lili 

Kucfir. Licytowane były  płyty i bilety na 

koncert Pawła Tura , można było wziąć 

udział w wielu innych licytacjach, w tym  

przedmiotów  przekazanych przez UMiG 

Międzylesie oraz Starostwo Powiatowe. 

W MGOK-u odbyły się też licytacje 

na żywo, do których zachęcali pracownicy 

MGOK. Wylicytować w ten sposób można 

było m.in. zestaw upominków od 

Nadleśnictwa Międzylesie, voucher na 

Dzień z Leśnikiem, lekcje tańca z Bartkiem 

Polańskim, voucher do „Pizzy na Kole”, 

ręczniczki z lawendą pani Renaty 

Bońkowskiej, miody naszych lokalnych 

producentów, zestaw produktów pszczelich 

pana Piotra Bońkowskiego, kupon na 

pyszny tort pani Iwony, karnet na basen i 

bon na masaż do „Dworu Elizy”, voucher 

na relaks w strefie SPA w „Wakacyjne 

Historie”, wyjątkowe kubeczki od Kasi 

Rożek-Lewandowskiej.  

Licytacje przeplatały występy dzieci 

i młodzieży z Samorządowego Przedszkola 

w Międzylesiu, Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Domaszkowie i 



Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. Nie obyło się również bez 

występu wspaniałej międzyleskiej grupy 

tanecznej „Plus Minus”. W kawiarence 

prowadzonej przez nauczycieli z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej  

można było skosztować przepyszne ciasta 

upieczone  przez rodziców, jak również 

przygotowane przez pracowników MGOK 

pyszne frytki i domowe pierogi. 

Dzięki zaangażowaniu gminnych 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

wypuściliśmy symboliczne światełko do 

nieba, które zakończyło 31 Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

     Sztab 6126 31 Finału WOŚP w 

Międzylesiu składa serdeczne 

podziękowania . 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób włączyli się 

bezinteresownie  w organizację  i 

przeprowadzenie 31 Finału WOŚP w 

Międzylesiu. 

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM 

NASZEJ GMINY !!! 

Znów dokonaliście czegoś 

wspaniałego!!! Udowodniliście, że zawsze 

można na Was liczyć, że naszą MAŁĄ 

WIELKĄ GMINĘ zamieszkują ludzie o 

„WIELKICH SERCACH” 

Dziękuję wolontariuszom, nauczycielom, 

rodzicom, pracownikom MGOK, 

Wszystkim jednostkom OSP z terenu 

Gminy Międzylesie, Policji, UMiG 

Międzylesie, Starostwu Powiatowemu w 

Kłodzku.  

Szef Sztabu 6126 w Międzylesiu 

Małgorzata Bodnar 

CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE 

PRZEZ TO, CO POSIADA, 

LECZ PRZEZ TO, KIM JEST; 

NIE PRZEZ TO, CO MA, LECZ 

PRZEZ TO, CZYM DZIELI SIĘ 

Z INNYMI 

Jan Paweł II 

 W naszym Zespole została 

zorganizowana zbiórka artykułów 

plastycznych, gier, układanek itp. dla dzieci 

z Oddziału Onkologii Hematologii w 

Krakowie. Zarówno ci mali, jak i najstarsi 

uczniowie wraz z rodzicami i 

pracownikami Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego                z wielkim zapałem 

i zaangażowaniem realizowali powyższy 

cel. Wszystkie zebrane artykuły (a jest ich 

baaaardzo dużo) zostaną przekazane do 

szpitala na początku lutego . 

 DZIĘKUJEMY wszystkim za pomoc i 

wsparcie naszej akcji, bo cytując słowa 

Janusza Korczaka "Kiedy śmieje się 

dziecko, śmieje się cały świat." 

 To była dla nas wszystkich bardzo 

ważna lekcja i sprawdzian    z wrażliwości i 

dobrej organizacji. Zdaliśmy egzamin na 6! 

  

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE  

W MIĘDZYLESIU 
 

IV Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

Nowy Rok rozpoczęliśmy w świątecznym 

nastroju, który udzielił się w trakcie             

IV Festiwalu Kolęd w Miejsko Gminnym 

Ośrodku Kultury w Międzylesiu. Wśród 

starszych wykonawców, nasi mali artyści 

także zaprezentowali swoje umiejętności 

wokalne. Gratulacje dla odważnych dzieci: 

Julii Duś, Alana Dulika, Alana Kroczaka 

i Adriana Martyn oraz dla dumnych 

rodziców! Zapewne pierwsze kroki na 

scenie zaowocują w przyszłości większą 

śmiałością i wiarą w swoje siły, tym 

bardziej, że występy były bardzo udane. 



 

31 FINAŁ WOŚP 

Kolejnym ważnym wydarzeniem,  

w którym zawsze bierzemy udział była 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Zarówno jak pracownicy przedszkola tak 

i dzieci z rodzicami wykazują się zawsze 

chęcią pomocy i wielkim zaangażowaniem. 

Nasze grupy: pięciolatki - „Supersmyki” i 

trzylatki - „Króliczki” pokazały na scenie 

swoje talenty, które poruszyły serca całej 

widowni, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.  

 

 

Dzień Babci i Dziadka 

Uroczystości w styczniu nie było końca… 

Jak nakazuje coroczny zwyczaj wszystkie 

wnuki pamiętają o swoich babciach                 

i dziadkach. Z tej okazji wszystkie grupy 

przedszkolne przygotowały programy 

artystyczne, które mogliśmy zaprezentować 

naszym wspaniałym Babciom i Dziadkom. 

Po trudnym czasie pandemii doczekaliśmy 

się na możliwość zaproszenia gości do 

placówki, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło 

występy i starania dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 



Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze 

życzenia! 

CZARY MARY… 

Poza skupieniem i zaangażowaniem              

w pracę jest również czas na przyjemności. 

Jedną z atrakcji, z jakich korzystamy było 

spotkanie z CZARODZIEJEM, które 

wprawiło nas wszystkich w cudowny 

nastrój. Dzieci mogły zobaczyć magiczne 

sztuczki oraz spróbować swoich sił. 

Śmiechu było co nie miara 😊. 

 

 

 

Zbiórka elektrośmieci zakończona 

Edukacja ekologiczna już przynosi efekty. 

Dzieci, wraz z rodzicami, zaangażowały się 

w zbiórkę elektrośmieci, którą 

zakończyliśmy w styczniu. Dzięki takim 

akcjom, dzieci wiedzą jak można wtórnie 

wykorzystywać zepsute rzeczy i jak ważna 

jest ochrona środowiska. To od nich zależy 

nasza przyszłość, więc tym bardziej 

staramy się wpajać właściwe zachowania       

i wskazywać odpowiednie wybory. 

Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na 

rodziców. 

Karnawału czas !!! 

No i nastał wyczekiwany przez cały rok 

czas karnawału. W przedszkolu 

świętowaliśmy cały tydzień: sale zostały 

pięknie ozdobione wielobarwnymi 

maskami, balonami, serpentynami. Dzieci 

tworzyły swoje maski karnawałowe, 

a także postacie klaunów. Grupa 

„Ananaski” w ramach obchodów Dnia 

Pizzy, który w tym roku wypadł  

w tygodniu karnawału,  przygotowała 

poczęstunek dla siebie i wszystkich 

pracowników. Jak nakazuje wesoły 

zwyczaj, tydzień zakończyliśmy hucznym 

balem karnawałowym, który odbył się           

w MGOK. Sala została ozdobiona 

postaciami Myszki Miki i Minnie,  

a stroje wszystkich pracowników 

dopełniały bajkowy klimat. Dzieci pięknie 

się prezentowały w wybranych przez siebie 

strojach postaci bajkowych. Czas umilał 

wodzirej, który prowadził mini dyskotekę 

i zabawy dla wszystkich przedszkolaków.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Dziękujemy za pomoc w organizacji  

wszystkim zaangażowanym Rodzicom! 

MISTRZOWIE SĄ WŚRÓD NAS 

 Na przełomie stycznia i lutego 

uczennica klasy I a Szkoły Podstawowej w 

Domaszkowie - Martynka Nicoś zdobyła aż 

3 złote medale w zjazdach slalomem na 

nartach, pokonując trzykrotnie ok.150 

uczestników z klubów narciarskich z 

Dolnego Śląska w swojej kategorii 

wiekowej. Martynka reprezentuje klub 

narciarski ULKS  Czarna Góra. Impreza 

sportowa, w której startowała odbywała się 

pod nazwą „Sudecka Liga 

Narciarska”(SLN).  

 

 



Podczas tych zawodów zawodnicy mogą 

się zmierzyć że swoimi rówieśnikami w 

konkurencjach narciarstwa alpejskiego. 

Zamysłem SLN jest danie młodym 

zawodnikom przestrzeni do sprawdzenia 

swoich umiejętności, zdrowej rywalizacji 

oraz nawiązywania nowych, wyjątkowych 

znajomości w pięknych ośrodkach 

narciarskich takich jak Zieleniec i Czarna 

Góra. W tych to ośrodkach Martynka Nicoś 

3 razy stawała na podium. 

 Gratulujemy Martynce i rodzicom, 

czekamy na kolejne osiągnięcia.  

Przy okazji nie możemy pominąć 

informacji, że mamy też innych uczniów z 

naszej szkoły, którzy godnie reprezentują 

ULKS Czarna Góra, a także naszą szkołę: 

Maja Mokosa kl.4, Aleksandra Nicoś kl. 5, 

Nikola Kuśnierek kl.5, Magdalena 

Kuśnierek kl.8. 

 Wszystkim życzymy wytrwałości w 

ćwiczeniach oraz sportowych sukcesów. 

 

BAL KARNAWAŁOWY  

W PRZEDSZKOLU 
27.01.2023 r w Przedszkolu w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 

„Przyjaciół Dzieci” w Domaszkowie odbył 

się bal karnawałowy.  

 

 

Dla przedszkolaków to dzień 

niezwykły. Tego dnia od rana w 

przedszkolu pojawiały się dzieci przebrane 

za bohaterów znanych bajek i nie tylko, w 

salach przedszkolnych można było spotkać: 

kotki, pieski, wróżki, księżniczki itd. 

Rozpoznać dzieci było trudno. Zabawa 

rozpoczęła się po śniadaniu tradycyjnie 

wspólnym „Polonezem”  w holu 

przedszkola. Przebierańcy bawili się 

znakomicie i brali udział w licznych 

konkursach. W swoich salach mieli 

przygotowany „królewski poczęstunek”. 

Było to okazją do wspólnego odpoczynku i 

nabrania siły do dalszych tańców i zabawy. 

Bal przebiegał w miłej   i przyjaznej 

atmosferze, była to okazja by integrowały 

się dzieci ze wszystkich grup. Na 

zakończenie zostali wybrani król i królowa 

balu. 

Dziękujemy rodzicom za 

przygotowanie strojów dla dzieci. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

KONKURSU PLASTYCZNEGO                                               

„SERCE DLA SERCA” 

  Z przyjemnością informujemy, że 

międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 

„Serce dla serca” został rozstrzygnięty.   



 

 

Uczestnikami były dzieci  z 

przedszkola w Domaszkowie, dzieci z 

placówki Opiekuńczo- Wychowawczej z 

Długopola Zdroju oraz  dzieci 

z  przedszkola  w Nowym Sączu. 

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom 

wraz z rodzicami  i wychowawcami za 

udział w konkursie.                                                                     

Wykonane prace były oryginalne, ciekawe i 

staranne. 

Jury  nagrodziło wszystkie dzieci biorące 

udział w konkursie. Wyniki przedstawiały 

się następująco: 

                         I miejsce : Mikołaj 

Wróbel  (Domaszków) 

                         II miejsce: Julia Mółka 

(Nowy Sącz) 

                         III miejsce: Luiza Majcher 

(Długopole Zdrój) 

Wyróżnienia otrzymali: Magdalena 

Mendel, Amanda Janas, Hanna Madaj, 

Dominik Florek. 

 

W konkursie wzięli również udział: 

Mateusz Słowiński, Sandra Król, Natalia 

Krężel, Nikola Janowska, Milena 

Radomska, Jarmiła Dębska, Agata 

Semeniak, Antonina Paliwoda, Zofia Błaś, 

Natalia Wielosik, Izabela Ptaszek, Zuzanna 

Kolanko, Kornelia Humeniuk, Iga Ptaszek. 

 Serdecznie gratulujemy! 

IV GMINNY FESTIWAL 

KOLĘD I PASTORAŁEK 

 
 14 stycznia 2023 r. w MGOK w 

Międzylesiu odbył się IV Gminny Festiwal 

Kolęd  

i Pastorałek. Organizatorem Festiwalu była 

Samorządowa Szkoła Podstawowa i Parafia 

Bożego Ciała w Międzylesiu. Swoje talenty 

muzyczne prezentowali uczniowie SSP  

w Domaszkowie i w Międzylesiu oraz 

przedszkolaki z Samorządowego 

Przedszkola  

w Międzylesiu. Ich występy oceniała 

komisja festiwalowa w składzie: p. Teresa 

Sobierska,  



p. Beata Tokarska i p. Małgorzata Bodnar. 

Laureatami festiwalu zostali: 

 

W kategorii soliści kl. I-III: 

I m.- Nikola Semeniak 

II m.- Anastasia Ilnytska 

III m.- Zofia Olszowy 

 

W kategorii soliści kl. IV-VIII: 

I m.- Sandra Gackowska 

II m.- Alina Madaj 

III m.- Filip Ilnicki 

 

W kategorii zespoły kl. 0: 

I m.- „Świetliki” Alan Dulik, Julia Duś 

II m.- „Gwiazdy” Alan Kroczak, Adrian 

Martyn 

 

W kategorii zespoły kl. I-III: 

I m.- „Śnieżynki” Amelia Grotyńska, 

Alexia Iliakopoulou 

II m.- „Trzeciaki – Słodziaki” Julia Kisiel, 

Weronika Najdzion, Szymon Smołkowicz 

III m.- „Kolędnicy” Alicja Ponulak, Iga 

Olchowik, Kamil Maciak 

 

W kategorii zespoły IV-VIII: 

Wyróżnienie: „Błyskotki” Zuzanna 

Ponulak, Maria Zdral  

 

 Wszyscy wykonawcy zostali 

nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz 

nagrodami rzeczowymi. 

 

 Organizatorzy dziękują za 

zaangażowanie, wsparcie finansowe i 

pomoc: 

1. Radzie Rodziców przy SSP w 

Międzylesiu 

2. Urzędowi Miasta i Gminy Międzylesie 

3. Nadleśnictwu Międzylesie 

4. Dyrektorowi SSP w Międzylesiu 

5. Panu Dariuszowi Chruścielowi 

6. Paniom Agnieszce Worosz i Magdzie 

Cymborskiej 

 

 

 

NA FERIACH… 

 

W dniach 20 i 21 lutego 2023 roku dzieci, 

w ramach półkolonii organizowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzylesiu oraz Dom Kultury w 

Domaszkowie, wzięły udział w wyjeździe 

do Państwowej Straży Pożarnej w 

Bystrzycy Kłodzkiej. Panowie Strażacy 

przeprowadzili uczestnikom zajęcia w 

edukacyjnej sali „Ognik”, oprowadzili po 

całej jednostce, a także pokazali i 

opowiedzieli o sprzęcie, który znajduje się 

w samochodzie bojowym. Bardzo 

dziękujemy Strażakom za podzielenie się 

swoją wiedzą, doświadczeniem, ale także 

pasją do pomagania innym. Dzieci nabyły 

nowych umiejętności z zakresu pierwszej 

pomocy, dzięki czemu może i one uratują 

kiedyś komuś życie. Zachęcamy do 

odwiedzania sali edukacyjnej w Bystrzycy 

Kłodzkiej, ponieważ im więcej osób ma 

wiedzę na temat niebezpieczeństw i 

pierwszej pomocy, tym Nasze 

społeczeństwo jest bezpieczniejsze. 

 



BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK 

 

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła 

w Międzylesiu po raz 2 uczestniczy w 

programie „Bezpieczny Dolnoślązak” 

organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski. Jednym z zadań 

priorytetowych jest bezpieczeństwo w 

górach. W związku z tym 3 lutego w 

świetlicy naszej szkoły,  uczniowie kl. 4, 1, 

3 oraz uczęszczający na świetlicę,  wzięli 

udział w warsztatach, gdzie zapoznali się z 

tym jak:  bezpiecznie zaplanować wyprawę 

w góry, wyposażyć plecak, zachować się w 

razie zagrożeń. Poznali oznaczenia szlaków 

oraz numery alarmowe służb ratowniczych 

w górach. Nauczyli się, jak zabezpieczyć 

złamania kończyn. Pozyskane umiejętności 

przydadzą się uczniom w czasie górskich 

wędrówek. 

XII SZKOLNY FESTIWAL 

KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

 

    Tradycyjnie w okresie obchodów 

świąt Bożego Narodzenia w świetlicy 

szkolnej  w Międzylesiu spotykają się na 

wspólnym kolędowaniu uczniowie, 

rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Festiwal 

nie ma charakteru konkursu, bo założeniem 

uroczystości jest wzmacnianie więzi ze 

środowiskiem, promocja szkoły, jej 

uczniów. Każdy uczestnik Festiwalu może 

zaprezentować się zgodnie z 

predyspozycjami w wybranej dziedzinie 

sztuki – wokalnej lub instrumentalnej. 

W koncercie kolęd i pastorałek 

wystąpili w tym roku uczniowie z klas I-III, 

IV, V i VIII. Dzieci  zaprezentowały swoje 



umiejętności wokalne i gry na 

instrumentach. 

Po występach uczestnicy zaprosili 

przybyłych gości na słodki poczęstunek. 

Wszystkim gościom dziękujemy za 

przybycie, a wychowawcom uczniów 

biorących udział w Festiwalu za pomoc i 

wsparcie w przygotowaniu koncertu.  

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy 

się i spędzimy czas w równie miłej, 

rodzinnej atmosferze.  

BEZPIECZNE FERIE 

 

 Rozpoczęliśmy ferie zimowe, czas 

odpoczynku i zabawy dla naszych 

uczniówz Domaszkowa . W trosce o ich 

bezpieczeństwo przeprowadziliśmy w 

klasach i na świetlicy serię pogadanek o 

bezpiecznych zachowaniach podczas ferii. 

W świetlicy zastała wykonana i omówiona 

gazetka na ten temat. 9 lutego gościliśmy w 

szkole policjantów, którzy szczegółowo i 

osobiście w każdej klasie instruowali 

uczniów, gdzie i jak bezpiecznie spędzić 

ferie jednocześnie uświadamiając 

zagrożenia. Omówiono zachowania i ich 

skutki w różnych sytuacjach- podczas 

zabaw na śniegu i lodzie; zachowania w 

środkach transportu drogowego; 

zachowania w centrach handlowych oraz 

zagadnienie zagrożeń wynikających z 

kontaktów z nieznajomymi.  

 Mamy nadzieję, że wszystkie nasze 

wspólne działania przyczynią się                                                      

do dobrego, udanego i bezpiecznego 

wypoczynku, czego Wszystkim serdecznie 

życzymy. 

 

SUKCES UCZNIÓW Z 

DOMASZKOWA  

                2 lutego w Nadleśnictwie Lądek-

Zdrój odbył się trzeci, międzygminny  etap 

konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe 

Polski". Naszą szkołę reprezentowała 3 - 

osobowa drużyna             w składzie: 

Zuzanna Żakon, Magdalena Kuśnierek i 

Sara Smoleń. Zajęliśmy 2. miejsce.  

 

 



Rywalizowaliśmy z uczniami z 

następujących szkół: Szkoła Podstawowa w 

Wilkanowie, Zespół Szkół Publicznych w 

Lądku - Zdroju, Szkoła Podstawowa w 

Stroniu Śląskim. Uczniowie rozwiązywali 

test składający się z 25 pytań zamkniętych, 

z których: 10 pytań to tzw. pytania ogólne, 

dotyczące wiedzy z zakresu podstawy 

programowej dla klas IV- VIII szkoły 

podstawowej dla biologii i geografii, 

związanych z tegorocznym hasłem 

konkursu, tj. "Ptaki parków 

krajobrazowych". 15 pytań dotyczyło 

parków krajobrazowych z województwa 

dolnośląskiego.  

 Serdecznie gratulujemy naszym 

zdolnym uczennicom.  

 

POMAGAMY ZWIERZĘTOM 

ZE SCHRONISKA! 

 

„dzielenie się tym, co mamy to dobry 

nawyk” 

        W naszym przedszkolu w 

Domaszkowie zorganizowana została 

zbiórka karmy dla podopiecznych 

Schroniska „Pod psią gwiazdą” w 

Kłodzku. Celem tego przedsięwzięcia była 

poprawa standardu pobytu  bezdomnych 

zwierząt w schronisku, kształtowanie 

postawy przyjaciela zwierząt oraz 

wdrażanie dzieci i osób dorosłych do 

aktywnego udziału w zbiórce karmy. 

Organizatorami i koordynatorami akcji były 

wychowawczynie z 

przedszkola.   Przedszkolaki miały 

niespodziankę, ponieważ pracownicy 

schroniska osobiście przyjechali odebrać 

zebrane dary i przywieźli ze sobą jednego z 

podopiecznych schroniska – 

kota  Klakiera. Cieszymy się, że tak wielu 

przedszkolaków  i ich rodziców 

odpowiedziało  na nasz apel i wzięło udział 

w naszej akcji , dołączyli się też wszyscy 

pracownicy przedszkola. To  Ci, dla 

których los bezdomnych, porzuconych 

zwierząt nie jest obojętny. 

 Dziękujemy serdecznie 

wszystkim  za włączenie się w 

zorganizowaną akcję charytatywną. 

ŻYCIE POLEGA NA TYM, BY 

SPĘDZAĆ RAZEM CZAS, 

BY MIEĆ TEN CZAS NA 

WSPÓLNE SPACERY… 

 Nie od dziś wiadomo, że aktywność 

fizyczna ma zbawienny wpływ na nasze 

zdrowie, samopoczucie, ale także na 

prawidłowy rozwój dziecka w wieku 

przedszkolnym. W ramach dnia aktywności  

w przedszkolu przewidziane są wyjścia na 

świeże powietrze, ale czy musi to być tylko, 

kojarzony przez większość osób, spacer  w 

parach po najbliższej okolicy? Otóż nie. 

Nasza grupa wybrała się na szybki 

przemarsz wykorzystując jedną z form 

rekreacji ze specjalnymi kijkami- nordic 

walking. Nie chodziło tu o samą technikę 

poprawnego chodzenia z kijkami, a bardziej 

o urozmaicenie wyjścia oraz zachęcanie 

najmłodszych do aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Dzieci były bardzo 

zadowolone, a okoliczni mieszkańcy 

zdumieni i zachwyceni sprytem i 

zaangażowaniem  w naukę chodzenia z 

kijkami naszych 5- latków .  



 

 

Z MARSZOWO-BIEGOWEGO 

PODWÓRKA 

 

 

 W ostatnim czasie wszyscy chętni mogli 

uczestniczyć w dwóch imprezach 

marszowo- biegowych dla podreperowania 

zdrowia, kondycji i samopoczucia. W 

niedzielę 29 stycznia 2023 r., w ramach 31. 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, 44 osoby wzięły udział w biegu 

„Policz się z cukrzycą”, który został 

zorganizowany wspólnymi siłami MGOK, 

UMiG i MLKS „Sudety”.  

 

Zanim uczestnicy wyruszyli na 15. 

minutową trasę wiodącą ścieżkami 

międzyleskiego rynku, każdy chętny miał 

możliwość kontrolnego zbadania poziomu 

cukru we krwi. Natomiast w 120. „Mojej 

Dwunastce”, która odbyła się w sobotę 4 

lutego 2023 r. uczestniczyło 7 osób. Obu 

imprezom towarzyszyła prawdziwie 

zimowa pogoda oraz nieodmiennie 

wspaniała, radosna atmosfera. 

Najbliższe spotkanie marszowo-

biegowe, czyli 121 „Moja Dwunastka” 

odbędzie się  11 marca 2023 r. wszystkich 

serdecznie zapraszamy na międzyleski 

stadion – zapisy od 9.45, start godz. 10.00. 

 

NASZYM ZNOWU SIĘ 

POWIODŁO ! 

 4.02.2023 w Międzylesiu 

rozegrany został mecz tenisa stołowego  V 

ligi pomiędzy SUDETAMI Międzylesie a 

UKS IMPULS Kłodzko. Po bardzo 

wyrównanej grze SUDETY zremisowały  9 

do 9. Punkty zdobyli   Sławomir Dyc  4,5  

Katarzyna Suława  3,5  Grzegorz Bzowy 1 

punkt, a Aleksandrze Łysiak tego dnia gra 

się nie udała i po jej stronie zapisano 

niestety   0 punktów.    



 Tego samego dnia ale w odległych 

Wirach  koło Świdnicy  rozegrany został 

mecz tenisa stołowego  IV ligi pomiędzy 

ULKS Ślężą Wiry a naszymi Sudetami.  PO 

BARDZO dobrej grze Sudety wygrywają 

kolejny już  mecz doskonałym wynikiem  7 

do 10. Punkty zdobywali : Bolesław 

Dyc  4,5 Artur  Kwaśnik 3,5 Sławomir 

Bielak 2 punkty. W tym meczu nie 

powiodło się niestety Patrycji Juraszek 

która z tego meczu nie wywiozła punktów.        

Ale – przyznać trzeba, że nasi grają bardzo 

dobrze ku radości swoich kibiców. Niech 

dobra passa trwa jak najdłużej !!! 

 
 

Dziękuję, za dobrą współpracę, 

Państwa zaangażowanie i liczne 

inicjatywy, które przekładają się na 

rozwój sołectw oraz realizację 

potrzeb ich mieszkańców. Życzę 

wszelkiej pomyślności, sukcesów w 

życiu zawodowym i osobistym, 

dużo zdrowia, a przede wszystkim 

satysfakcji i wytrwałości w 

pełnieniu tak ważnej funkcji. 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy  

Tomasz Korczak 

 

ŚRODKI POMOCMICZE I 

PRZEDMIOTY 

ORTOPEDYCZNE 

Dofinansowanie do zakupu środków 

pomocniczych i przedmiotów 

ortopedycznych ma pomóc  przy zakupie 

przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, na które zlecenie wystawił 

odpowiedni lekarz, a których cena jest 

wyższa od limitu dofinansowania 

określonego przez ministra zdrowia.  

Należy wyraźnie podkreślić, że 

dofinansowanie przysługuje w momencie 

gdy spełniamy trzy podstawowe warunki: 

- posiadamy aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności 

- mamy wystawioną przez lekarza receptę 

na dane środki lub sprzęt 

- spełniamy  kryterium dochodowego: o 

dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, 

jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w 

rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób 

we wspólnym gospodarstwie domowym, 

obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc 

złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na 

osobę we wspólnym gospodarstwie  

  domowym, 

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w 

przypadku osoby samotnej. 

 

Przedmioty ortopedyczne to 

przyrządy niezbędne do samodzielnego 

funkcjonowania, na które zlecenie wystawia 

lekarz, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.  

Środki pomocnicze to przedmioty, które w 

znacznym stopniu ułatwiają 

funkcjonowanie w środowisku społecznym 

lub wręcz je umożliwiają. Zlecenie na nie 

wystawia lekarz. Są to np. pomoce optyczne 

dla niedowidzących, aparaty słuchowe, 

cewniki. 

 

Środki pomocnicze i przedmioty 

ortopedyczne znajdują się w katalogu , 

który jest załącznikiem do Rozporządzenia 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w 

sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie. 

Maksymalne dofinansowanie z PFRON 

wynosi: 

- do 100% udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie  

  ceny NFZ, 

- do 150% sumy kwoty limitu, 

wyznaczonego przez NFZ oraz udziału 

własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli 

cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.  

Wniosek o dofinansowanie wraz z 

wymaganymi załącznikami należy złożyć 

do właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. PCPR określa terminy 

składania i rozpatrywania wniosków w 

ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję 

o wysokości dofinansowania. 

Możemy też złożyć wniosek przez internet 

w SOW na stronie: sow.pfron.org.pl.  

Od 1 stycznia 2021 r. ta usługa jest dostępna 

w całej Polsce. 

 

Załączniki wymagane do wniosku: 

- kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści 

orzeczenia, 

- faktura określająca cenę nabycia z 

wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą 

udziału własnego, lub inny dokument 

potwierdzający zakup, wraz z kopią 

zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze (potwierdzoną za zgodność 

przez świadczeniodawcę realizującego 

zlecenie), albo 

- kopia zlecenia na zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę 

nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w 

ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą 

udziału własnego) oraz termin realizacji 

zlecenia od momentu przyjęcia go do 

realizacji. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny 

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny w 

rozumieniu przepisów ustalonych przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych? 

Jest to sprzęt zalecony przez lekarza 

niezbędny do rehabilitacji w warunkach 

domowych, który nie jest objęty 

ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w 

przepisach odmiennie niż wyroby 

medyczne. Nie ma określonego katalogu 

sprzętów rehabilitacyjnych. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie może udzielić 

dofinansowania na sprzęt na wniosek osoby 

niepełnosprawnej poparty zaleceniami 

lekarza prowadzącego. 

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% 

jego kosztów, nie więcej jednak niż do 

wysokości pięciokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

Uwaga 

Druki wniosków udostępniają 

PCPR właściwe ze względu na miejsce 

zamieszkania na swoich stronach 

internetowych (mogą się one różnić w 

różnych powiatach). 

Korzystając z dofinansowania ze środków 

PFRON pamiętać należy, że nie przysługuje ono 

podmiotom, które mają zaległości wobec 

Funduszu. 

 

Szczegółowych informacji 

dotyczących procedury złożenia wniosku 

na do zakupu środków pomocniczych i 

przedmiotów ortopedycznych uzyskasz u 

dorady osób niepełnosprawnych, który 

pełni dla Państwa dyżury w każdy czwartek 

w godzinach 10.oo -11.oo w Domu Tkaczy.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


DANE DEMOGRAFICZNE GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2022  ROK  

Lista dzieci urodzonych w 2022 roku 

IMIONA 

CHŁOPCÓW 

LICZBA - 17 IMIONA 

DZIEWCZĄT 

LICZBA  - 26 

ANTONI 1 AGATA 1 

FABIAN 2 ALEKSANDRA 2 

FILIP 1 ANTONINA  1 

JAKUB 1 FAUSTYNA 1 

KAZIMIERZ 1 HANNA 1 

KSAWERY 1 HELENA 1 

LEON 1 JAGODA 2 

LUCJAN 1 JULIA 3 

MIKOŁAJ 1 LAURA 2 

MIŁOSZ 3 ŁUCJA 1 

SZYMON 1 MAJA 2 

TYMOTEUSZ 1 MARIA  1 

WOJCIECH 2 MICHALINA  2 

  NELA 1 

  NIKOLA 1 

  NOEMI 1 

  POLA 1 

  TERESA 1 

  ZOFIA 1 

    

                                                                                                      Suma liczby urodzeń -  43

        

 

                  W 2022 r. Gmina Międzylesie, udzieliła pomocy uchodźcom z Ukrainy  

w zakresie: zapewnienia doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia 

opieki socjalno-bytowej , wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłków okresowych,  w 

wysokości 1.656.000 tyś zł (Pomoc finansowana z Rządowego Funduszu Pomocy Ukrainie) 

 

       Na dzień 24.02.2023 r.  na terenie Gminy Międzylesie przebywa 87 uchodźców z 

Ukrainy w obiektach gminnych i domach prywatnych.  

 

 

 

 



Twój e-PIT 

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację 

Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi 

nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. 

Usługa Twój e-PIT, a w niej zeznania za 2022 rok, będzie na Ciebie czekać od 15 lutego 

2023 r. w e-Urzędzie Skarbowym, na stronie podatki.gov.pl. 

W celu rozliczenia dochodów za 2022 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, 

którzy składają zeznanie: 

-  PIT-37 lub PIT-38 - wykazując przychody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o 

dzieło lub przychodów kapitałowych, 

- PIT-28 lub PIT-36, nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z 

uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o 

podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą. 

Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie 

danych zgromadzonych przez administrację skarbową. 

Po zalogowaniu się do usługi twój e-PIT, podatnik ma możliwość: 

-odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie  na portalu 

podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację 

należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję 

pierwotną; 

- zaakceptować przygotowaną deklarację; akceptacja przez podatnika udostępnionego 

zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po 

wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji. 

Podatnik  posiada przy tym możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się 

małżonków  oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci czy wskazania ulg podatkowych i 

odliczeń, które mu przysługują. Dzięki temu rozliczenie rocznego zeznania podatkowego jest 

proste i skupia się w pełni w ramach przygotowanego systemu. 

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody za pośrednictwem płatnika i nie chcesz skorzystać z 

ulg czy odliczeń innych, niż wykazane automatycznie w usłudze (np. ulgi na dzieci) nie 

musisz się logować do usługi Twój e-PIT i akceptować zeznania. 2 maja 2023 roku takie 

rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. 

Jedynie zeznania PIT-28 i PIT-36 nie będą automatycznie akceptowane. 

Ważne: podatek hipotetyczny  

Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. Nie będzie to wymagało od 

podatników żadnej dodatkowej aktywności. 

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/


Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które 

podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez 

podatnika ulgi i preferencje. 

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego 

przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle 

do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo 

będzie wysyłane w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem operatora 

pocztowego albo przez e-US. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, 

u których faktycznie wystąpi różnica. 

 



 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2023  
                             Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 08 lutego 2023 r.  

  
  

OGŁOSZENIE   

O KONKURSIE GRANTOWYM W RAMACH PAOW  

  

Na podstawie §4 pkt. 2 Zarządzenia nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 

08 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu zadań i regulaminu 

konkursów realizowanych w ramach PAOW na terenie Gminy Międzylesie w 2023 r. ogłaszam, co 

następuję:  

  I.  Założenia i zakres zadania  

Celem grantu jest wsparcie programu w działaniach na rzecz rozwoju własnej miejscowości i 

wzmocnienie procesu odnowy. Realizacja konkursu służy podniesieniu standardów i jakości 

życia poprzez zakup dowolnych elementów wyposażenia, towarów, materiałów niezbędnych 

do promocji, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji. 

Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia  w ramach jednego z niżej wymienionych zagadnień:  

1. organizacja imprez kulturalnych (np. festyny, koncerty, zawody, konkursy, warsztaty, 

turnieje, rajdy piesze i rowerowe)  

2. realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznej (np. zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa elementów 

małej architektury, drobne remonty lub doposażenie obiektów sportowych, 

rekreacyjnych, szkół, obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, którego obiekty znajdują się na terenie Gminy 

Międzylesie). Projekty mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości 

będącej własnością gminy albo będącej w jej użytkowaniu wieczystym lub trwałym 

zarządzie  

3. wydanie materiałów promocyjnych.  

 II.  Beneficjenci   

1. sołectwa  

2. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  

3. żłobki, przedszkola, szkoły oraz zespoły szkolno-przedszkolne   

  

III. Terminy  1. Wnioski (załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie grantowym PAOW)  należy 

składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie/ 

sekretariat Urzędu, pok. nr 7 w terminie od 09 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godz. 

  

  



15:00 osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera lub w formie elektronicznej (skany w 

formacie pdf) opatrzone elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem 

osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym, o przyjęciu wniosku decyduje data 

wpływu.  

2. Wnioski złożone po terminie, a także na nieaktualnych drukach nie będą rozpatrywane.   

3. Konkurs grantowy obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się od dnia zawarcia 

umowy, do jej zakończenia - nie później niż 31 maja 2023 r.  

4. Rozliczenie przyznanych środków nastąpi nie później niż do 16 czerwca 2023 r. 

Nierozliczenie  

grantu w terminie może spowodować nieprzyznanie dofinansowania w 2024 r.  

 IV.  Wymagane dokumenty  

Warunkiem przystąpienia do konkursu grantowego jest złożenie prawidłowo wypełnionego 

wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie grantowym PAOW), w sposób czytelny, z 

zaznaczeniem każdej rubryki, gdy punkty zawarte we wniosku nie dotyczą beneficjenta należy 

wpisać „nie dotyczy.”   

  

V.  Wysokość oraz zasady przyznania grantu    
1. Wysokość grantów:  

• do kwoty 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) dla sołectw oraz organizacji 

pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie, – każdy z beneficjentów może złożyć tylko jeden 

wniosek,  

• do kwoty 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) dla żłobków, 

przedszkoli, szkół oraz zespołów szkolno-przedszkolne – pula przeznaczona na ten cel 

wynosi 7 000,00 zł.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego przeznaczonego dla sołectw oraz organizacji 

pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie następować będzie systematycznie w miarę spływania 

wniosków, aż do wyczerpania środków finansowych. O kolejności dofinansowania 

decyduje data wpływu wniosku.   

3. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego przeznaczonego dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz 

zespołów szkolno-przedszkolnych nastąpi po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady 

Miasta i Gminy Międzylesie, po ostatecznym terminie składania wniosków określonym w 

niniejszym ogłoszeniu.  

4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu lub przyznania 

grantu we wnioskowanej wysokości - kwota przyznana może być niższa od wnioskowanej.  

  

VI.  Warunki realizacji zadania  
1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.   

2. Wkład własny na realizację zadania powinien wynosić minimum 25% całkowitej wartości 

zadania.  



3. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w 

postaci: a) finansowych środków własnych,  
b) finansowych środków z innych źródeł,  

c) wkładu własnego niefinansowego:  

• wkład własny osobowy - wsparcie osobowe wniesione w realizowane zadanie 

bezpośrednio, niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego (np. praca 

społeczna, wolontariat),  

• wkład własny rzeczowy - wsparcie rzeczowe wniesione w realizowane zadanie 

niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego (np. zasoby rzeczowe tj. praca 

urządzeń, sprzętu, transport towaru).  

  

RODZAJ WKŁADU NIEFINANSOWEGO   Koszt jednostkowy  

wkład własny osobowy  22,80 zł/h  

wkład własny rzeczowy  praca sprzętu mechanicznego  50,00 zł/h  

stawka za km sam. osobowy       1,15 zł/km  

stawka za km sam. pow. 3,5 t.       5,00 zł/km  

  

4. Beneficjent zobowiązany jest do informacji i promocji projektu poprzez:  

a) Umieszczenie na zakupionym wyposażeniu znaku graficznego PAOW (załącznik nr 3 do 

ogłoszenia o konkursie grantowym PAOW) lub informacji, że produkt został 

sfinansowany ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich  

b) W przypadku organizacji imprez kulturalnych umieszczenie informacji w formie 

wydruku w widocznym miejscu, że projekt realizowany jest ze środków Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich.  

c) Informowanie, że zadanie został sfinansowane ze środków PAOW; informacja ta 

powinna zostać zamieszczona w informatorze gminnym, stronie internetowej w trakcie 

bądź po zakończonej realizacji projektu.  

5. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne 

zobowiązany jest do złożenia sprawozdania (załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie 

grantowym PAOW)  wraz z dokumentacją zdjęciową oraz dowodami księgowymi (faktury, 

rachunki, noty księgowe itp.) potwierdzającymi realizację zadania wystawionymi na: 

Gmina Międzylesie, Plac Wolności 1,  57-530 Międzylesie NIP 881 10 37 024.  

6. Sprawozdanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli   

w imieniu podmiotu składającego sprawozdanie.  

  

VII. Informacji na temat konkursu grantowego udziela: Agnieszka Majewska – Ref. Infrastruktury 

Technicznej i Gospodarki tel. 74 8126 327 wew. 27 pok. 17  

  

    

BURMISTRZ  

/-/ Tomasz Korczak  

 



  
     Międzylesie, dnia 18 stycznia 2022 r.  

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI 

Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE  

na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków   

 Szanowni Państwo,  

 informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)  gminy mają obowiązek 

prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się 

komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.  

Dla uaktualnienie danych prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych                        

i  przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli 

nieruchomości z terenu w gminie Międzylesie, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy 

lub przydomową oczyszczalnię ścieków, o wypełnienie ankiety.  

Formularze ankiet dostarczą sołtysi wraz z nakazem podatkowym, dostępne będę również 

na stronie internetowej www.miedzylesie.pl/zakładka Aktualności i w siedzibie tut. Urzędu,                 

w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 22.    

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email tut. Urzędu: urzad@miedzylesie.pl                

lub złożyć w sekretariacie Urzędu – pokój nr 7, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta                   

i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w terminie nie później niż do 

dnia 30 kwietnia 2023 r.   

Proszę mieszkańców o współpracę oraz udzielenie pełnej i  rzetelnej informacji w ramach 

badania ankietowego.    

W przypadku nie złożenia ankiety, pracownicy tut. Urzędu będą zobowiązani do 

przeprowadzenia kontroli posesji, w celu ustalenia sposobu postępowania z powstającymi na 

terenie nieruchomości nieczystościami ciekłymi.   

Przypominam, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na  

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

obowiązek udokumentowania w  formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na opóźnianie zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni, poprzez okazanie takich umów                   

i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.   

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 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.  

Szczegółowe informacje dot. ankiet uzyskać można pod numerem telefonu 74 8126 347             

wew. 20 lub 26   

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie                                                                                            

Tomasz Korczak 



ANKIETA 

NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) 

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy 

Międzylesie,  zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2022 r., poz.1297).   

 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres email tut. Urzędu: urzad@miedzylesie.pl lub złożyć w sekretariacie 

Urzędu – pokój nr 7, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 57-530 

Międzylesie, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.  

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Właściciel nieruchomości 

(Imię i nazwisko/Nazwa firmy) 
 

Adres nieruchomości  

Numer telefonu kontaktowego   

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Ścieki odprowadzam do: 

   zbiornika bezodpływowego (szamba) 

  przydomowej oczyszczalni ścieków 

  sieci kanalizacji sanitarnej 

  nie posiadam żadnego z powyższych 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI 

PRZYDOMOWEJ 

Pojemność (m3) 
 

 

Technologia wykonania zbiornika  

(kręgi betonowe, zbiornik metalowy, zbiornik poliestrowy, 

betonowy, itp.) 

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków (drenażowa 

biologiczna, itp.) 

 



Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika bezodpływowego / osadnika z 

przydomowej oczyszczalni? 

 TAK  NIE 

Data zawarcia umowy   

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 

nieczystości ciekłych 
 

Podać częstotliwość opróżniania 

zbiornika/oczyszczalni    

(np. raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na rok) 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych  

Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych 

(m³/miesiąc/rok) 
 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia." 

 

 

..........................................................                 .................................................................................... 

Data                                                                  Podpis właściciela nieruchomości 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


