
 
 

 

 

 



ROZMOWA Z JAROSŁAWEM SURÓWKĄ                                                                         

PREZESEM BYSTRZYCKIEGO CENTRUM ZDROWIA 
 

Proszę w kilku słowach powiedzieć o swojej dotychczasowej drodze zawodowej, 

wykształceniu i jeśli to możliwe – życiu prywatnym…  

 

Urodziłem się w Kłodzku i całe moje życie prywatne jak i zawodowe jest związane z 

ziemią kłodzką. Jestem z zawodu ekonomistą, ale pierwotnym moim zawodem jest diagnosta 

medyczny. Ukończyłem studium medyczne na wydziale elektroradiologii. Pierwszym 

miejscem pracy był szpital w Kłodzku, a dokładnie pracownia rtg. Następnie pracowałem w 

rolnictwie. Kierowałem Zakładem Usług Mechanizacyjnych. W latach 90-tych porwany ideą 

wolności gospodarczej prowadziłem własną działalność gospodarczą. W 2002 zostałem 

wybrany jako radny Rady Powiatu Kłodzkiego wicestarostą m.in. odpowiedzialnym za służbę 

zdrowia w powiecie  
kłodzkim. I tak do dzisiaj jestem związany z ochroną zdrowia. Jestem żonaty, dwoje dzieci. Syn 

pracuje przy obsłudze systemów informatycznych w szpitalach, córka ukończyła analitykę 

medyczną, kończy drugi kierunek-lekarski oraz rozpoczęła studia doktoranckie. 

                                                                                                                               

Pan nie jest lekarzem...Dzięki temu łatwiej kierować placówką ochrony zdrowia ? 

  

To nie ma znaczenia. Ważna jest chęć i determinacja w rozwiązywaniu problemów… 

 

Jak długo pracuje pan w służbie zdrowia? 

                                                                    

Jeżeli razem z pracą w starostwie to 17 lat 

    

Co legło u podstaw pana decyzji o przystąpieniu do konkursu na dyrektora bystrzyckiego 

szpitala? To dla pana olbrzymie wyzwanie, bo szpital nie był i nie  jest– jak zresztą 

większość - w łatwej sytuacji finansowej… 

                                       

Zawsze lubiłem wyzwania.  Biorąc pod uwagę tylko ekonomię, to szpital jak wiele 

innych nie powinien funkcjonować, ale misją szpitala jest zabezpieczenie medyczne dla 

mieszkańców. Wyzwaniem jest pogodzenie tych dwóch elementów, a jest to duża 

odpowiedzialność. Bez wsparcia samorządu ale też i pracowników, nie  udało by się utrzymać 

szpitala. 

 

Czy można w dzisiejszych czasach szpital wyprowadzić z długów ? Jak ta kwestia wygląda 

w kierowanym przez pana szpitalu ?   

                                                               

Jest to możliwe, ale czym innym jest szpital specjalistyczny z dobrym kontraktem, w 

dobrych warunkach lokalowych i prowadzony przez duży samorząd np. marszałkowski lub 

ministerialny, a czym innym szpital z oddziałami podstawowymi w starych budynkach, 

prowadzony przez małą gminę. Szpital funkcjonuje dzięki kontraktowi z NFZ, wsparciu 

samorządu, oraz instytucjom takim jak WOŚP. Świadczymy również usługi medyczne odpłatnie. 

 

Bystrzyckie Centrum Zdrowia musi prosperować nie najgorzej, skoro zdecydowało się na 

zakup karetki pogotowia… 

                                                        

Karetka w pełni wyposażona została zakupiona przy wsparciu funduszy z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kłodzku 

 

A jak wyglądają zakupy sprzętu do diagnozowania i leczenia pacjentów ? 

             



Baza sprzętowa szpitala jest cały czas odnawiana. Mamy nowy w pełni cyfrowy aparat 

rtg, nowej generacji aparat usg, wymieniony sprzęt w laboratorium analitycznym, nowy sprzęt 

do endoskopii, sprzęt monitorujący funkcje życiowe, nowe łóżka, wiele innego sprzętu. Części 

zakupów dokonano z własnych środków ale duża część to dary WOŚP-ostatnio zastał 

wyposażony oddział dziecięcy, oraz dary z Holandii i dary z firm oraz osób prywatnych 

 

Elewacja szpitala lśni nowością, wiele wyremontowano wewnątrz budynku szpitala.  Nie 

bał się pan ryzyka finansowego przy tak szeroko zakrojonych pracach ? 

                                                                                                                           

Środki na inwestycje zastały pozyskane z tzw. Funduszu Norweskiego. Program zakłada 

poprawę efektu energetycznego i ekologicznego. A to są bardzo ważne wskaźniki dla nas. 

Szpital miał mało efektywne ogrzewanie – parowe – i nieźle kopcił w środku miasta. Natomiast 

bez wsparcia finansowego samorządu na pokrycie wkładu własnego sami byśmy nie dali rady. 

 

Termomodernizacja budynku szpitala w przyniosła znaczące oszczędności ? 

 

Oszczędności są znaczące. Szpital nie był modernizowany, ubytki ciepła były kolosalne 

a ogrzewanie nie efektywne (parowe). Po modernizacji budynki spełniają normy ekologiczne i 

energetyczne, które będą obowiązywać od 2021 roku. Efektem ubocznym jest izolacja szpitala 

od hałasów zewnętrznych 

 

Co te zmiany oznaczają dla pacjentów ? 

                                                                    

Pacjent jest leczony w godnych warunkach 

 

Funkcjonuje ustawa powołująca do życia sieć szpitali… 

                                       

Szpital bystrzycki jest w sieci szpitali a to gwarantuje kontrakt na działalność 

podstawową. Jest to mimo wszystko gwarancja finansowania działalności szpitala. 

 

Końcówka roku to czas podsumowań. Co udało się zrobić w szpitalu przez ostatni rok ? 

                                                                                                                      

Zakończyliśmy inwestycje , szpital zastał wpisany na listę szpitali sieciowych, został 

zakończony remont oddziału dziecięcego, doposażenie w sprzęt medyczny. Również wzrosły 

przychody szpitala 

 

Mówiliśmy o tym, co udało się zrobić. A czego się nie udało ? 

                                        

W 2017 zostały zrealizowane wszystkie założenia. A to nie było łatwe. Były też chwile 

zwątpienia 

 

Co czeka szpital w nowym roku ?  

                                                                    

Wszystko  zależy  jak się potoczą losy reformy w służbie zdrowia. Dalej kontynuacja 

remontów, poszerzenie oferty medycznej – to realia, ale są też marzenia, których nie chciałbym  

zdradzać 

                                           

Przez cały czas trwają dyskusje o kondycji polskiej służby zdrowia. Jak  bystrzycki szpital 

wypada na tle innych szpitali ? 

                                           

Problemem szpitali są finanse. W naszym przypadku jest to największy problem. Przez 

długi czas mówiło się o likwidacji szpitala. Nie brano pod uwagę jak ważny jest bystrzycki 

szpital dla tej części powiatu. Zabezpieczamy teren górski, odległy od innych szpitali, a przy 



tym nie za bardzo zamożny. Mamy nadzieje, że dajemy poczucie bezpieczeństwa. Takie 

podejście nie sprzyjało dobremu finansowaniu szpitala 

 

Trudno jest wyegzekwować spłaty za nadwykonania, tym czasem bystrzycki szpital dostał 

z Narodowego Funduszu Zdrowia zaległe pieniądze za nadwykonania świadczeń w latach 

ubiegłych w kwocie podobno satysfakcjonującej ? Czemu to zawdzięczać ? 

                                               

Finansowanie służby zdrowia jest ściśle jest związane ze stanem gospodarki państwa, a 

co za tym idzie mamy dzisiaj większe wpływy do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale 

też w samym funduszu znaleźliśmy zrozumienie dla naszych działań 

 

W jaki sposób gmina wspiera funkcjonowanie szpitala ? 

                                      

Pani Burmistrz jaki i Rada Miasta Bystrzycy mocno wspierają nasze działania. Bez tego 

wsparcia nie było by tak dużych zmian. Wsparcie jest finansowe, jak również pomoc w 

kontaktach z różnymi instytucjami. Także Pan Burmistrz Międzylesia aktywnie uczestniczy w 

rozwiązywaniu naszych problemów. Za te działania i wsparcie bardzo dziękuję 

 

Jaką ma pan strategię rozwoju bystrzyckiej placówki ochrony zdrowia ? 

             

Poszerzenie oferty medycznej a co za tym idzie zwiększenie przychodów. 

            

Jakie najbliższe wyzwania stoją przed bystrzyckim szpitalem ?  

                        

Dalsze modernizowanie obiektów a zwłaszcza budynek przychodni. Brakuje nam 

powierzchni na inne działalności medyczne. Pozyskanie nowego sprzętu medycznego. No i 

uruchomienie części zabiegowej szpitala. 

  

Bystrzyckie Centrum Zdrowia uruchomiło poradnię ginekologiczną i chirurgii 

naczyniowej. Płatnikiem za funkcjonowanie poradni jest NFZ czy pacjent ?  

           

No niestety jest to działalność odpłatna. Mam nadzieję, żę założenia reformy będą 

realizowane. Przewiduje się, że poradnie specjalistyczne będą funkcjonować przy szpitalach. 

 

Nasze spotkanie zbliża się do końca. Proszę powiedzieć, jak uda się znaleźć panu czas 

wolny to co pan wtedy najchętniej robi ? 

                                                      

Hm. Lubię czytać, dobre kino, muzykę no i…samochody. Jak jest więcej czasu to 

„poszwędać” się po kraju i poza nim...  

                                                                                                   

Może – na koniec, kilka słów od siebie… 

                                                                        

Przede wszystkim Panu Panie Marku, wszystkim, którzy nas wspierają, mieszkańcom 

gminy Międzylesie życzę DOBREGO ROKU. 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBOTY PUBLICZNE – 

PODSUMOWANIE 2017 r. 
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

w ramach współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w 2017 r. podpisał 2 

umowy na prace społecznie użyteczne 

(łącznie 19 zatrudnionych osób) oraz 7 

umów w ramach robót publicznych (36 

podpisanych umów o pracę na cały etat 

pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 

Międzylesie a bezrobotnymi). 

Prace społecznie użyteczne trwały 

od kwietnia do listopada, a osoby 

skierowane były pod opiekę Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

oraz Zakładu Usług Komunalnych  

w Międzylesiu Sp. z o.o. Każda z osób 

musiała przepracować 40 godzin 

miesięcznie. 

Na robotach publicznych 

9 zatrudnionych wykonywało prace 

bezpośrednio nadzorowane przez 

pracownika UMiG Międzylesie, pozostali 

oddelegowani byli do prac na terenie 

basenu, do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Międzylesiu, Zakładu Usług 

Komunalnych w Międzylesiu Sp. z o.o. 

oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Podczas robót publicznych na 

terenie gminy Międzylesie wykonano 

szereg prac drogowych, porządkowych, 

remontowych oraz poprawiających 

bezpieczeństwo i estetykę miejsc 

najbardziej zdegradowanych. Pracownicy 

m.in. wycinali przydrożne krzaki 

utrudniające widoczność na drogach 

gminnych, montowali znaki, wykaszali 

rowy, remontowali mosty, przepusty, place 

zabaw i pomieszczenia gminne. 

W 2018 r. zaplanowano 

zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 

w roku ubiegłym. Plan robót jest bardzo 

obszerny, ale przewidywane prace 

powinny przebiegać sprawnie 

i skutecznie. Priorytetowo realizowane 

będą zadania zapewniające 

i zwiększające bezpieczeństwo oraz 

ułatwiające codzienne funkcjonowanie 

mieszkańców naszej gminy. 

 

REKULTYWACJA GMINNEGO 

SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 
 

Trwają prace związane z 

rekultywacją zamkniętego składowiska 

odpadów. Rozpoczęty w ubiegłym roku 

proces przebiega zgodnie z 

harmonogramem zatwierdzonym przez 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego.  

Dotychczasowe działania dotyczyły 

przede wszystkim kwatery głównej 

składowiska, gdzie zrobione zostały studnie 

odgazowujące, wyprofilowano skarpy  oraz  

wykonano warstwę techniczną. W roku 

bieżącym wykonana zostanie warstwa 

odgazowywująca oraz okrywa  

rekultywacyjna. Zgodnie z 

harmonogramem prace te powinny zostać 

zakończone do 31 grudnia 2018 r. Czeka 

nas jeszcze mnóstwo pracy, żeby dotrzymać 

terminu. 

Od  jesieni ubiegłego roku 

wykonywane są także prace na kwaterze 

bocznej, która nie była eksploatowana, a 

również musi być zrekultywowana. 

Prowadzone czynności polegają na 

likwidacji niecki, zasypaniu jej mieszaniną 

popiołów, osadów ściekowych oraz ziemi. 

Materiał dostarcza firma Geotrans S.A. z/s 

we Wrocławiu, z którą gmina zawarła 

umowę na przeprowadzenie rekultywacji 

oraz Zakład Usług Komunalnych w 

Międzylesiu, sprawujący bezpośredni 

nadzór nad całością prac.  



KOLEJNE POWIATOWE 

INWESTYCJE W GMINIE 

MIĘDZYLESIE 
W budżecie powiatu na 2018 rok znalazły 

się następujące inwestycje drogowe 

obejmujące naszą gminę. 

1. Przebudowa dwóch odcinków drogi 

powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, 

ul. Kolejowa o łącznej długości ponad 

1km (ostatni etap zadania) 

Wartość zadania – 438 000,00 zł. 

Dofinansowanie z gminy Międzylesie – 

150 000,00 zł. 

Wkład własny powiatu – 288 000,00 zł. 

2. Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D 

w miejscowości Goworów na długości 

ponad 1,9km 

Wartość zadania – 2 000 000,00 zł. 

Dofinansowanie z budżetu państwa – 

1 600 000,00 zł. 

Dofinansowanie z Nadleśnictwa 

Międzylesie – 300 000,00 zł. 

Wkład własny powiatu – 100 000,00 zł. 

Zadanie będzie realizowane w przypadku 

otrzymania dofinansowania z budżetu 

państwa za pośrednictwem Wojewody 

Dolnośląskiego w ramach zadań na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 

po przyznaniu dofinansowania z 

Nadleśnictwa Międzylesie. 

3. Wykonanie dokumentacji technicznej 

na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D 

na odcinku Dolnik – Pisary 

Wartość zadania – 86 000,00 zł. 

Dofinansowanie z gminy Międzylesie – 

26 000,00 zł. 

Wkład własny powiatu – 60 000,00 zł. 

4. Wykonanie dokumentacji technicznej 

na przebudowę drogi powiatowej nr 

3275D Niemojów – Różanka  

Wartość zadania – 86 000,00 zł. 

Dofinansowanie z gminy Międzylesie – 

26 000,00 zł. 

Wkład własny powiatu – 60 000,00 zł. 

Wartość w/w zadań ma charakter 

kosztorysowy. Ostateczna wartość 

inwestycji będzie znana po 

przeprowadzeniu procedur przetargowych. 

Ponadto kontynuowana będzie przebudowa 

drogi od Międzylesia do Niemojowa przez 

Lesicę. 2018 rok to przede wszystkim 

remont ulicy Wojska Polskiego w 

Międzylesiu od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 33 do przejazdu kolejowego w 

kierunku Lesicy – informuje Piotr 

Marchewka z Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego. 

DOTACJE DO WYMIANY 

PIECÓW  

 

Zakończona została weryfikacja 

wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 

związanych z likwidacją pieców starej 

generacji i wymianę na ekologiczne źródło 

ciepła w ramach priorytetowego programu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej emisji 

na obszarze województwa dolnośląskiego”.   

W ramach przeprowadzonego w 

dniach  02 - 16 października 2017 r.  naboru,  

złożonych zostało 49 wniosków. W wyniku 

ich weryfikacji 5 wniosków zostało 

odrzuconych ze względu na niespełnienie 

wymogów programu. Jeden z 

wnioskodawców zrezygnował z dalszego 

ubiegania się o dofinansowanie. Pozostałe 

wnioski zweryfikowane zostały pozytywnie 

i zakwalifikowane do dalszej procedury 

objęcia dotacją.  

Obecnie sporządzany jest wniosek o 

udzielnie przez WFOŚiGW z/s we 

Wrocławiu, pożyczki na dofinansowanie 

przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Po 

uzyskaniu dofinansowania, podpisywane 

zostaną umowy o udzielenie dotacji.    

Dla przypomnienia : wnioskodawca 

może uzyskać dotację do wysokości 50% 

kosztów kwalifikowanych 

udokumentowanych fakturami lub 

rachunkami, przy czym ustala się górne 

limity tych kosztów:  



1) dla domu jednorodzinnego -  20.000 zł  

2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym 

- 14.000 zł  

3) w przypadku kotłowni zasilającej w 

ciepło budynek wielorodzinny limit 

kosztów kwalifikowanych dla takiej 

instalacji określony będzie w oparciu o 

liczbę obsługiwanych mieszkań – jako 

iloczyn tej liczby i kwoty - 8.000 zł. 

Termin realizacji i rozliczenia zadania nie 

później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

ODGŁOSY Z PASIEKI 

 
15 stycznia b.r. w Miejsko 

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, 

odbyło się zebranie pszczelarzy ziemi 

kłodzkiej w sprawie przepszczelenia 

obszarów poużytkowych, poprzez 

ustawianie pasiek wędrownych przez 

pszczelarzy spoza obszaru ziemi kłodzkiej. 

W spotkaniu udział wzięli  pszczelarze z kół 

pszczelarskich ziemi kłodzkiej,  związek 

pszczelarski z Dolnego Śląska, 

przedstawiciele wojewódzkiego zarządu 

Polskiego Związku Pszczelarskiego z 

Wrocławia, przedstawiciele weterynarii, 

oraz pan dyrektor Robert Pajkert z 

zespołem współpracowników. Zebranie 

przygotował i prowadził  pan Adam 

Polański, oraz prezes międzyleskiego koła 

PZP pan Stanisław Noga. W trakcie 

zebrania  omówiono problemy pszczelarzy 

z ziemi kłodzkiej. Zaprezentowano sposoby 

ewidencji pasiek, a zespół głównego 

geodety wojewódzkiego dyrektor Robert 

Pajkert przedstawił nowatorski program 

ukazujący usadowienie pasiek w terenie na 

przykładzie gminy Międzylesie.  

 
Dane do realizacji tego programu 

przygotował i przekazał pan Adam 

Polański. Pszczelarze z zainteresowaniem 

przyjęli prezentację i ustalono, że będą 

podjęte rozmowy, by takim programem 

jasno i czytelnie ukazującym obszary w 

którym pszczół jest nadmierna ilość 

(przepszczelenie), objęty został obszar 

całego województwa.  

 
Burmistrz Międzylesia podziękował 

panu Adamowi Polańskiemu i panu 

Romanowi Pajkertowi za tak ważną 

inicjatywę i wyraził pogląd, że mapa tego 

zjawiska będzie ogólnie dostępna w 

geoportalu i obejmie również pszczelarzy 

niezrzeszonych. O dalszych pracach 

związanych z budową portalu będziemy 

informować w miarę napływu informacji.  

 

WYPOSAŻENIE ZAPLECZY 

SPORTOWYCH –                                   

ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ 

WSI 
W ramach konkursu „Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi” edycja 2017 

finansowanego z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego zrealizowano projekt 

„Wyposażenie stadionów na terenie gminy 

Międzylesie”. 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia 

wykonane w szatniach dla zawodników na 

zapleczu w Domaszkowie i Międzylesiu. 



 

 

 

 
 

 

DRAMAT W NIEMOJOWIE 

 
W nocy z 8 na 9 stycznia br. 

wybuchł pożar w zajeździe „Gościniec” w 

Niemojowie. W wyniku pożaru obiekt 

został poważnie zniszczony i obecnie nie 

nadaje się do użytku. W akcji ratowniczej 

brało udział 20 jednostek straży pożarnej z 

tego 7 wozów z sąsiedniej Republiki 

Czeskiej. Wykonano prace zabezpieczające 

i podjęto działania, które mają na celu 

ustalenie przyczyny tego nieszczęśliwego 

wydarzenia. 

 
 

OPŁATEK W OSP 

 

 
6 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w 

świetlicy strażackiej OSP w Międzylesiu 

odbyło się spotkanie opłatkowe 

zorganizowane przez Zarząd Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Międzylesiu. 

Uczestniczyli w nim młodzi i dorośli 

strażacy, zaproszeni goście oraz 

ochotnicy z SDH Lichkov. Prezes OSP 

Międzylesie Jan Bojda złożył wszystkim 

przybyłym życzenia zdrowia i wszelkiej 

pomyślności. Społeczności strażackiej 

życzenia oraz podziękowania za miniony 



rok złożył także burmistrz Tomasz 

Korczak, który podkreślił jak ważna  

serca i odwagi wkładają w swoją 

społeczną pracę, dla ratowania mienia i 

życia mieszkańców gminy Międzylesie. 

 
Spotkanie było okazją do złożenia 

wzajemnych życzeń świąteczno-

noworocznych oraz tradycyjnego 

przełamania się opłatkiem. Oprawę 

wigilijną uroczystości uświetnił koncert 

kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w 

Międzylesiu oraz zespołu 

„Międzylesianie”.  

 

 FINAŁ WOŚP… 

 

…za nami. Głównym celem było 

pozyskanie środków „Dla wyrównania 

szans w leczeniu noworodków”. Tego dnia 

mieszkańcy Międzylesia, Domaszkowa i 

Bystrzycy Kł otworzyli tak serca, jak i 

portfele. Zebrano rekordową kwotę : 

Bystrzyca Kłodzka - 8.690,31zł 

Domaszków - 9.355,15 zł Międzylesie - 

10.668,94 zł r a z e m - 28.714,40 zł. Całość 

zebranych funduszy została przekazana 

na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 

Podczas licytacji ofiarowanych 

przez Darczyńców przedmiotów i usług 

zebrani licznie mieszkańcy pokazali wielkie 

serca i hojnie wrzucali pieniążki do puszki, 

dokładając swoją cegiełkę na rzecz fundacji 

WOŚP. 

 

Od godzin popołudniowych na 

naszych scenach zagrała najlepsza orkiestra 

WOŚP, czyli przedszkolaki z  

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu, dzieci i młodzież z zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie i 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. Wszystkie prezentacje i 

występy  otrzymały ogromne  brawa od  

zgromadzonej licznie publiczności.  

 

 

 
 

Pomiędzy poszczególnymi 

występami można było skosztować 

pysznych domowych ciast  upieczonych 

przez rodziców i wziąć udział w loterii 

orkiestrowej. O godz. 15.00 w rynku 



Międzylesia blisko 40 uczestników wzięło 

udział w kolejnym  organizowanym 

przez MLKS „Sudety” biegu pn. „Policz 

się z cukrzycą i ucz się pierwszej 

pomocy”. Przed biegiem każdy chętny 

miał możliwość zbadania poziomu 

glukozy we krwi.  

 

 
 

Bieg poprzedziła wspólna rozgrzewka, 

którą poprowadziła  p. Katarzyna 

Grzybowska-Kania. Dla pierwszych 30 

osób organizatorzy biegu  zapewnili 

okolicznościowe koszulki. 

Za rzeczowe wsparcie 26. Finału serdecznie 

dziękuję:  ROD " Tęcza " w Międzylesiu, 

Polskiemu Związkowi Działkowców Okręg 

Sudecki Szczawno Zdrój, Agnieszce 

Onutczak sklep"Laguna",- „Bożena 

Szarota  Firma Wielobranżowa Szarotka”,- 

Magdalenie Łogin Handel Wielobranżowy  

- Anecie Mieszało "Top Trendy",- Danucie 

Bogdan Sklep" u Danusi", Piotrowi 

Glowackiemu - F.H.U." ALPA", Renacie 

Bońkowskiej, Krzysztofowi Dudkowi, 

Danucie Kałużnej, Marii Socha - Sklep 

Wielobranżowy, Natalii Rycombel - Sklep 

wielobranżowy, pracownikom i 

uczniom  Samorządowej Szkoły 

Podstawowowej w Międzylesiu, Jolancie 

Wdowik - sklep "Odzież nowa od S do 

5XL" Lucynie Janowskiej - "Loki na 

Kółkach," OSP w Międzylesiu, OSP w 

Roztokach, Pracowni „Wiklinowe 

Kwiaty” , Lili Kucfir, Ośrodkowi 

Wypoczynkowemu Regle, Karinie 

Kucharskiej -" Kariblog ", Paulinie 

Pietras, Małgorzacie Wójtowicz - 

Delikatesy, Ewie Witwickiej i  Mariuszowi 

Duś.  

Dziękuję  nauczycielom za pomoc  i 

zaangażowanie w przygotowanie dzieci.  

Serdecznie dziękuję wolontariuszom, 

którzy mimo chłodu z entuzjazmem 

kwestowali i zachęcali do 

wspierania WOŚP. Serdeczne 

podziękowania dla pracowników 

MGOK,  Krzysztofa Jaska za obsługę 

fotograficzną i wolontariusza Maćka 

Dudka. Specjalne podziękowania dla  pani 

Ireny Trytek. Dziękujemy paniom z Banku 

Spółdzielczego w Międzylesiu za szybkie 

przeliczenie milionów grosików.  

To był wyjątkowy dzień. 

Rozdaliśmy setki czerwonych serduszek i 

spotkaliśmy się z życzliwością 

mieszkańców. Było wspaniale, kolorowo i 

bajecznie, dzięki zaangażowaniu wielu 

osób. Dziękuję wszystkim i każdemu z 

osobna. Do zobaczenia za rok ! 

 

OPŁATEK MYŚLIWSKI 

 

20 stycznia odbył się w Międzylesiu 

szesnasty Opłatek Myśliwski organizowany 

przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Myśliwych Pogranicza. Uroczystość 

zaczęła się mszą święta, której przewodził 

ksiądz dziekan Jan Tracz będący kapelanem 

myśliwych. Po mszy przyjęto nowych 

adeptów do Zakonu Myśliwskiego Bractwa 

„Kux”. Następnie zebrani udali się pod 

figurę Maryjną na rynku w Międzylesiu, 

gdzie złożone zostały kwiaty pod figurą św. 

Huberta. Zebranych przywitał Burmistrz 

Międzylesia i złożył życzenia pomyślności 

na rok 2018. Przedstawiciel Bractwa 

Myśliwskiego „Kux” z Republiki Czeskiej 

podziękował za tradycje międzyleskich 

spotkań. Oprawę muzyczną uroczystości 

zapewnił zespół Sygnalistów Myśliwskich, 

https://www.facebook.com/agnieszka.onutczak?fref=mentions
https://www.facebook.com/agnieszka.onutczak?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008870910435&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008870910435&fref=mentions
https://www.facebook.com/renia0605?fref=mentions
https://www.facebook.com/natalia.nowak.56863?fref=mentions
https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowa-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Mi%C4%99dzylesiu-489305154606459/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowa-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Mi%C4%99dzylesiu-489305154606459/?fref=mentions
https://www.facebook.com/OSP-Mi%C4%99dzylesie-320507971474475/?fref=mentions
https://www.facebook.com/OSPROZTOKIBYSTRZYCKIE/?fref=mentions
https://www.facebook.com/OSPROZTOKIBYSTRZYCKIE/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wiklinowekwiaty/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wiklinowekwiaty/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ZieleniecRegle/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ZieleniecRegle/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Kariblog/?fref=mentions
https://www.facebook.com/paulina.pietras.58?fref=mentions
https://www.facebook.com/paulina.pietras.58?fref=mentions
https://www.facebook.com/malgorzata.wojtowicz2?fref=mentions


a organizacją spotkania zajmowali się 

panowie Roman Rybak i Marian Rymarski. 

 

POSIEDZENIE 

MŁODZIEŻOWEJ RADY 

 
11 stycznia br. w tutejszym urzędzie odbyło 

się spotkanie Rady Młodzieżowej Miasta i 

Gminy Międzylesie. Tematem przewodnim 

spotkania było omówienie bieżącej pracy 

Rady oraz budżetu Programu Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich w 2018 r.  

z wyodrębnieniem środków 

przeznaczonych na inicjatywy szkolne. 

Termin najbliższej sesji Rady 

Młodzieżowej ustalono na dzień 

01.02.2018 r. 

 

POWIATOWY OPŁATEK OSP 

 
13 grudnia w Kłodzku odbył się Powiatowy 

Opłatek OSP powiatu kłodzkiego. 

Spotkaniu przewodniczył Prezes ZO ZOSP 

Pan Ryszard Drozd. Gminę Międzylesie 

reprezentował burmistrz i strażacy z 

Międzylesia i Goworowa. Na spotkaniu 

komendant Powiatowej Straży Pożarnej Jan 

Chodorowski oznajmił strażakom, że po 34 

latach kierowania Państwowa Strażą 

Pożarną w Kłodzku zamierza z dniem 31 

stycznia przejść na emeryturę. 

 

POŻYCZKI DLA MAŁYCH I 

ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW 
18 stycznia w Urzędzie Miejskim w 

Międzylesiu gościł Pan Jerzy Dudzik, 

prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w 

Nowej Rudzie, który przedstawił ciekawe 

propozycje pożyczek dla małych 

przedsiębiorstw, które zamieszczamy 

poniżej. 

Agencja Rozwoju Regionalnego 

"AGROREG" S.A. informuje, iż w dniu 

23.01.2018 r. rozpocznie nabór 

wniosków do Dużej Regionalnej Pożyczki 

Inwestycyjnej. 

Formularze wniosków i regulamin będą 

dostępne od 22.01.2018 r. 

                      ZAPRASZAMY 

Dla kogo 

Dla mikro, małych i 

średnich dolnośląskich przedsiębiorstw 

z siedzibą lub prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie województwa 

dolnośląskiego 

(brak minimalnego okresu działania 

firmy). 

Na jaki cel 

Na wydatki inwestycyjne oznaczające 

ponoszenie nakładów 

na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne 

z wyłączeniem zakupu nieruchomości 

(gruntów, budynków trwale z gruntem 

związanych 

lub części takich budynków, jeżeli na 

mocy przepisów szczególnych 

stanowią odrębny od gruntu przedmiot 

własności) 

Na jakich warunkach 

maksymalna kwota pożyczki: 1 500 000 zł 

oprocentowanie: od 2,85% 

prowizja: 0% 

maksymalny okres spłaty: 5 lat 

wysokość wkładu własnego: 5% dla 

pożyczki do 1 000 000 zł 

10% dla pożyczki do 1 500 000 zł 

Więcej informacji pod adresem 

http://www.agroreg.com.pl/pozyczki/ 

 

„SIĘ DZIAŁO!!!” 

 

 Jak zwykle nie zawiedliśmy. Tłumy 

rodziców, babć, dziadków, cioć i wujków 

zasiadły na widowni, aby wziąć udział w 26 

Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, który odbył się 14 stycznia 2018r. 

w Domu Kultury w Domaszkowie. Pięknie 

udekorowana sala pękała w szwach. W tym 

roku pieniądze zbieraliśmy dla wyrównania 

szans w leczeniu noworodków.   

 

http://www.dolny-slask.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=176
http://www.dolny-slask.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=176


 
 

Wolontariusze - uczniowie naszej 

szkoły: Joanna Chrząszczewska,  Angelika 

Miśków, Zuzanna Brocka, Jakub Wojtczak 

i Maciej Koprowski kwestowali w 

Domaszkowie, Długopolu Górnym, 

Różance i Jaworku. Nasza młodzież spisała 

się na medal. 

 
Jak zawsze przygotowaliśmy szereg 

wspaniałych atrakcji. Impreza rozpoczęła 

się o godz. 15.00 a prowadził ją z 

rozmachem Karol Bilicki, uczeń klasy III 

gimnazjum. Na scenie podziwialiśmy 

występy naszych wspaniałych – małych, 

dużych i dorosłych artystów, przygotowane 

przez nauczycieli szkoły oraz przedszkola. 

Wszyscy otrzymali gromkie brawa. 

Publiczność wrzała! Sprawnie i zabawnie 

prowadzona licytacja przez p. Jolantę 

Ptasińską i p. Arkadiusza Ruczaja 

uatrakcyjniła 26. Finał WOŚP. Podczas 

licytacji wielkim zainteresowaniem 

cieszyły się przepiękne przytulanki uszyte 

przez bardzo zdolnych rodziców naszej 

szkoły i przedszkola, a o pyszny tort 

stoczona została zaciekła walka między 

licytującymi.  

 
       W kawiarence można było kupić 

pyszne ciasta upieczone przez rodziców, 

ciepłe lody, kawę, herbatę oraz napoje. 

Dzieci z dużą radością odbywały 

przejażdżki wozem strażackim oraz 

losowały zabawki na loterii fantowej. 

 
Akcję charytatywną zakończyliśmy 

wspólnym wyjściem przed Dom Kultury i 

wypuszczeniem przez naszych dzielnych 

strażaków „Światełka do Nieba” wśród 

okrzyków radości i w blasku zimnych ogni.  

Serdeczne podziękowania 

kierujemy do dyrektora p. Alicji Jakubczak, 

wszystkich pracowników naszej placówki, 

sponsorów, rodziców, pań z Domu Kultury, 

a przede wszystkim dzieci i młodzieży za 

poświęcony czas i wielkie zaangażowanie. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 

mieszkańcom Domaszkowa i okolic za 

hojność i  wsparcie idei Jurka Owsiaka.  

Jesteśmy niezwykle dumni i wzruszeni, że 

kolejny raz mogliśmy być częścią tej 

wspaniałej akcji i pokazaliśmy wielkie 

serce. Udowodniliśmy, że „Więcej 

szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” 

Się Działo!!! Zebraliśmy kwotę 

9 355,15 zł. Jeszcze raz serdecznie 



dziękujemy!!! 

 
Do przyszłego roku! Sie ma!!! 

Organizatorki: Magdalena Stykowska, 

Mariola Bzowa 

 

KONCERT NOWROCZNY 

  

 
Dnia 30 grudnia o godz 12.00 na Rynku w 

Międzylesiu odbył się Koncert 

Noworoczny Orkiestry Dętej OSP w 

Międzylesiu. Orkiestra zagrała znane 

kolędy i pastorałki, zgromadzeni słuchacze 

włączyli się ze śpiewem. Dziękujemy 

muzykom Orkiestry OSP za umilenie 

ostatnich chwil starego roku. 

 
 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
 15. grudnia 2017 roku w Domu 

Kultury w Domaszkowie odbyło się 

coroczne wspólne kolędowanie. Przy 

zapachu pierogów, barszczu i pysznych 

ciast spotkali się uczniowie, nauczyciele, 

rodzice i mieszkańcy Domaszkowa, aby 

poczuć magię zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. Wszyscy podziwiali 

piękne występy uczniów, związane z 

tematyką świąteczną. W krótkich 

przerwach uczestnicy kolędowania mieli 

okazję skosztować przygotowanych przez 

rodziców i Radę Sołecką smakołyków. 

Ponadto była to okazja do zakupu prac 

świątecznych, wykonanych przez uczniów. 

Na koniec cała zgromadzona społeczność 

rozpoczęła wspólne śpiewanie kolęd. 

Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim zaangażowanym przy 

organizacji naszej corocznej imprezy. 

 

UCZYMY SIĘ BEZPIECZNYCH 

ZACHOWAŃ 

 

 
 W poniedziałek 8 stycznia naszym 

gościem w szkole był starszy aspirant 

Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy 

Kłodzkiej  Pan Artur Mendel. Spotkał się z 

uczniami klas I-III, którym opowiedział o 

zawodzie strażaka i roli strażaków w 

codziennym życiu ludzi. Opowiedział  o 

właściwych i bezpiecznych zachowaniach 

w różnych sytuacjach zagrożenia. 

Uczniowie szczegółowo poznali przyczyny               

i skutki pożarów. Przypomniane zostały 

numery alarmowe, oraz sposoby i sytuacje 

korzystania z nich w celu powiadomienia 

odpowiednich służb ratowniczych. Pan 

aspirant przestrzegał przed zabawowym 

korzystaniem z numerów  alarmowych             

i uświadomił skutki takich zachowań. 

Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na 

wiosenną wycieczkę do straży w Bystrzycy 

Kłodzkiej, do utrwalania wiedzy w 

konkursach     i zgłaszania się do 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

CZAS KOLĘDOWANIA 

TRWA… 
           W minioną niedzielę, 7 stycznia, w 

MGOK- u w Międzylesiu odbył się II 

GMINNY FESTIWAL KOLĘD I 

PASTORAŁEK. Naszą szkołę 

reprezentowało na tym festiwalu 8 

uczniów: O. Nicoś i  F. Ilnicki z zerówki, J. 

Procyk z klasy IIIb, A. Węgrecka i A. 



Witczak z klasy IVa oraz W. Serafinowicz, 

K. Ptasińska i J. Świesiulska z klasy VI.     

                                                                                                                                
           

 
W kategorii SOLIŚCI 0 – III, zwycięstwo 

odniosła J. Procyk zdobywając zasłużone I 

miejsce. W kategorii ZESPOŁY 0 – III duet 

z zerówki zdobył III miejsce, zaś w 

kategorii ZESPOŁY IV – VII, podobnie, III 

miejsce, wyśpiewał duet z klasy IVa.           

           Gratulujemy wszystkim laureatom i 

ciesząc się ich sukcesami, życzymy 

dalszych w kolejnych konkursach. 

Poszczególnych uczniów do występów 

przygotowywali: p. A. Glińska, p. J. 

Kensicka, p. A Ruczaj i p. B. Gałusza. 

SUKCES 

TRZECIOKLASISTÓW 

19. 12. 2017 r. w Kłodzku zdobyliśmy I 

nagrodę za udział w Festiwalu Zderzeń 

Legend Ziemi Kłodzkiej z inscenizacją 

teatralną legendy "O czarnym koniu i 

kowalu". Festiwal był finałem warsztatów 

teatralnych zorganizowanych dla szkół 

powiatu kłodzkiego przez Zespół 

Stowarzyszenia " Akademia Wyobraźni" w 

ramach projektu pt."Teatr Lalek - Lądek-

Zdrój”. 

 

 

W ramach tego projektu każda szkoła 

przygotowywała inscenizację legendy ze 

swojej miejscowości. Podczas papierowych 

warsztatów uczniowie poznawali swoje 

legendy, projektowali i wykonywali 

scenografię, postacie, uczyli się sztuki i gry 

aktorskiej. Warsztaty rozwijały wyobraźnię 

twórczą, myślenie i mowę. Ukazały 

alternatywę na spędzanie czasu wolnego i 

integrację sensoryczną dzieci. Oprócz 

drobnych nagród indywidualnych, 

zdobyliśmy voucher do teatru dla 

wszystkich uczniów i nauczycieli klas III, 

który zrealizujemy na pewno, na wiosnę. 



JASEŁKA W DOMASZKOWIE 

 

 

Ostatni dzień w szkole w 2017 roku upłynął 

w świątecznej atmosferze. W piątek 22 

grudnia uczniowie klas III, IV, VI pod 

kierunkiem pań Bożeny Gałuszy i Elwiry 

Kuczwary zaprezentowali tradycyjne 

jasełka. W przygotowania do jasełek 

zaangażowali się uczniowie, rodzice i 

nauczyciele. Oprócz opanowania kwestii, 

które dzieci miały za zadanie wygłosić 

przed publicznością, trzeba było 

przygotować stroje nawiązujące do epoki i 

danej postaci.  

Uczniowie wcielili się w role Maryi i 

Józefa, pasterzy, aniołów oraz Trzech Króli 

przybywających złożyć pokłon Jezusowi 

narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku 

inscenizacji dodały kolędy w wykonaniu 

Wiktorii Serafinowicz i Mai Chrobak, które 

napełniły wszystkich świąteczną radością i 

sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających 

się świąt. Do wspólnego kolędowania 

włączyli się również uczniowie i 

nauczyciele. Po występie głos zabrała Pani 

Dyrektor, która złożyła wszystkim 

świąteczne życzenia.  

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i 

rodzicom za pomoc w przygotowaniach do 

występu. 

 

 

CIEKAWA GEOGRAFIA…. 

 

15 grudnia 2017 r. odbyła się IV 

edycja międzygminnego konkursu 

geograficznego. Tegoroczne hasło 

„Ziemskie naj…” sprawdzało znajomość 

wszystkiego co najwyższe, najdłuższe, 

najgłębsze …na naszej planecie. Wszyscy 

uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, 

jednak zwycięzcami w tym roku zostali:  

I m-ce Oliwia Majka, która dopiero zaczęła 

przygodę z geografią, 

II m-ce Julia Andzińska 

III m-ce Karol Mikołajczyk. 

 

W oczekiwaniu na wyniki uczniowie 

obejrzeli prezentację ukazującą Rekordy 

Ziemi, integrowali się i umawiali na kolejne 

spotkanie, ale tym razem w terenie i przy 

bardziej sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, może w maju… 

 

 



I SZKOLNY FESTIWAL 

FILMOWY 

 

20.12.2017 r. w międzyleskiej szkole 

odbył się I Szkolny Festiwal Filmowy. 

Organizatorem imprezy było koło 

polonistyczne ,,W sieci" pod opieką p. 

Karoliny Lewandowskiej-Czech przy 

wsparciu p. Justyny Wyderskiej oraz p. 

Izabeli Juraszek. W imprezie wzięło udział 

24 uczniów z klas VII SP, II i III 

gimnazjum. Początek festiwalu 

zainicjowała prezentacja przygotowana 

przez uczestników koła polonistycznego 

,,W sieci" dotycząca podstawowych 

zagadnień z zakresu kinematografii. 

Następnie przed projekcją filmową 

omówiono poszczególne dzieła 

(,,Stowarzyszenie umarłych poetów", 

,,Więzień labiryntu"), a później po 

obejrzeniu obu filmów przeprowadzono 

quizy. W trakcie imprezy była okazja do 

zrobienia zdjęć z rekwizytami filmowymi. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 

pamiątkowe zakładki - linijki. Dziękujemy 

wszystkim za udział w spotkaniu i 

zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie 

wydarzenia już niebawem. 

 

WARSZTATY 

BOŻONARODZENIOWE 

21 i 23 listopada 2017 roku w 

świetlicy szkolnej w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu odbyły się 

warsztaty bożonarodzeniowe w ramach 

projektu „Śladami Lecha i Czecha” dla 

młodzieży szkół polskiej i czeskiej.  

 

W zajęciach uczestniczyło około 

trzydzieścioro uczniów. Ich zadaniem było 

zrobienie ozdoby choinkowej lub stroika 

świątecznego. Do wykorzystania mieli 

różnego rodzaju materiały: szyszki, brokat, 

bombki, koraliki, suszone plastry 

pomarańczy czy jabłek, pofarbowane 

kasztany, sztuczne kwiaty i jarzębinę, 

gałązki, gwiazdki, wstążki, małe 

prezenciki, styropianowe i słomiane wianki, 

drewienka w kilku kształtach i wiele, wiele 

innych. Każde z dwóch spotkań trwało trzy 

godziny lekcyjne. W każdym momencie 

uczestnicy mogli zrobić sobie przerwę i 

przekąsić pączka lub słodką bułkę oraz 

napić się ciepłej herbaty. Pod koniec 

opiekunowie, oraz dyrektor naszej szkoły 

według własnej opinii wyłonili zwycięzców 

najciekawszych prac. Ich twórcy dostali 

nagrody w postaci powerbanków. 

Warsztaty były ciekawe, ponieważ 

mogliśmy wykazać się naszą kreatywnością 

i oczywiście spotkać naszych znajomych i 

poznać nowych. Bardzo podobała mi się 

taka forma zajęć i jeśli będzie taka 



możliwość na pewno wezmę udział w 

następnych. 

Nicoll Gładysz, klasa II a, gimnazjum  

 

 

„PRAWA CZŁOWIEKA 

ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW 

DZIECKA” 

 

„Niech się wreszcie każdy dowie I 

rozpowie w świecie całym Że dziecko to 

także człowiek Tyle że jest mały. Dlatego 

ludzie uczeni Którym za to należą się brawa 

Chcąc wielu dzieci los odmienić Stworzyli 

dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i 

od święta próbujcie dobrze zapamiętać”. 

 

Tym wierszykiem M.Brykczyńskiego, 

uczniowie klas młodszych międzyleskiej 

szkoły rozpoczęli apel „Prawa człowieka 

zaczynają się od praw dziecka.” 

Przypomnieli, że każdy dorosły kiedyś był 

dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy 

dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych 

praw i wolności. Nazywają się one prawami 

człowieka. Źródłem tych praw jest godność 

człowieka, zwana również 

człowieczeństwem. W Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona 

w art. 30. Wystosowały również apel do 

dorosłych wg Janusza Korczaka. Apel był 

wstępem do działań, jakie przez tydzień 

odbywały się w szkole, a które związane 

były z Prawami Dziecka. W klasach VI, VII 

oraz II klasach gimnazjum zostały 

przeprowadzone warsztaty, odbyły się 

prezentacje multimedialne ukazujące 

łamanie Praw Dziecka w różnych zakątkach 

świata, ukazały się gazetki informacyjne 

związane z w/w tematyką. Został 

przeprowadzony również konkurs „Prawa 

Dziecka”, w którym : I m-ce zajęła Oliwia 

Neter, II m-ce Aleksandra Mokrzyńska, III 

m-ce Julia Cebulak.  

SZKOLNY KONKURS 

RECYTATORSKI 

„MINIATURA” 



 
10.01.2018 r. w Samorządowej 

Szkole w Międzylesiu odbył się XIV 

Konkurs Recytatorski „Miniatura”. 
Wzięło w nim udział 21 uczestników z klas 

0 –III wyłonionych w klasowych 

eliminacjach. Wszyscy wspaniale 

zaprezentowali różnorodne utwory dla 

dzieci. Komisja konkursowa w składzie p. 

Maria Wikiera, p. Karolina Lewandowska- 

Czech  i p. Justyna Wyderska nie miała 

łatwego zadania. Po wysłuchaniu 

prezentacji podjęto następujące decyzje: w 

kategorii klasy zerowej – miejsce I Laura 

Wojtysiak, miejsce II Oliwia Bardzińska, 
miejsce III  Klara Piątek, miejsce IV 

Martyna Leszczyk;    w kategorii klas 

pierwszych -  miejsce I Elena Bartkowska 

z kl. I a, miejsce II  Amelia Świątek z kl. 

I b i Julia Borus z kl. I a, miejsce III  
Bartosz Farbotko z kl. I b ; w kategorii 

klas drugich – miejsce I  Tola Polańska z 

kl. II a i Piotr Kruk z kl. II b, miejsce II 

Martyna Lubas z kl. II a, miejsce III  
Oliwia Gawron z kl. II b; w kategorii klas 

trzecich miejsce I  Maja Kwaśnik z kl. III 

a, miejsce II Mateusz Worosz z kl. III d i 

Gabriela Soboń z kl. III d, miejsce III 

Amelia Kasza z kl. III b, miejsce IV 

Dagmara Makarska z kl. III c, Błażej 

Dudek z kl. III a, Jakub Malicki z kl. III 

b, Martyna Stawasz z kl. III c. Jury 

dziecięce składające się z przedstawicieli 

poszczególnych klas przyznało swoją 

nagrodę  Klarze Piątek  z kl.”0”. 

Organizatorzy: p. J. Drabina i p. L 

Zielińska gratulują wszystkim 

uczestnikom, a nauczycielom i rodzicom 

dziękują za wkład w przygotowanie dzieci 

do konkursu.                                                                           

 

 

 

VI MIĘDZYGMINNY 

KONKURS ORTOGRAFICZNY 

O TYTUŁ 

„MIĘDZYGMINNEGO 

MISTRZA ORTOGRAFII” 

 

 
 

 9.01.2018 r. w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Międzylesiu odbył 

się VI Międzygminny Konkurs 

Ortograficzny kl. V- VII o tytuł 

„Międzygminnego Mistrza Ortografii”. W 

konkursie wzięły udział 3- osobowe 

drużyny uczniów (najlepszych w etapie 

szkolnym) z SSP w Domaszkowie, ze 

Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, ze Szkoły 

Podstawowej w Wilkanowie oraz  z SSP w 

Międzylesiu. Uczestnicy rozwiązywali 6 

zadań z różnymi trudnościami  

ortograficznymi oraz pisali ze słuchu 

dyktando. Poziom wiedzy ortograficznej 

uczniów był bardzo wysoki, a różnice 

punktowe między najlepszymi niewielkie.  

 Pierwsze miejsce i tytuł 

„Międzygminnego Mistrza Ortografii” w 

roku szkolnym 2017/2018 zdobyła Łucja 

Wenc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Bystrzycy Kłodzkiej,  

II m. zajęła Oliwia Majka z SSP w 

Międzylesiu, miejsce III przypadło 

Kacprowi Krawczykowi  ze Szkoły 

Podstawowej w Wilkanowie. W kategorii 

szkół I m. zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Bystrzycy Kłodzkiej, II m. SSP w 

Międzylesiu, miejsce III  Szkoła 

Podstawowa w Wilkanowie, miejsce IV 

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, a miejsce V SSP w 

Domaszkowie. 

Konkurs przygotowała i przeprowadziła 

Maria Wikiera. 



JASEŁKA W DOMASZKOWIE 

 

 
 

14 stycznia 2018r. uczniowie naszej 

szkoły pod przewodnictwem pani Bożeny 

Gałuszy przedstawili w kościele Jasełka o 

tym, że Boże Narodzenie to święto miłości. 

Bóg rodzi się w sercu człowieka, aby 

człowiek nauczył się kochać.                                                                                                                      

 Jasełka poprzedziła kolęda pt: 

"Tobie Panie Jezu" w wykonaniu Julii 

Procyk  z oprawą  chorograficzną w 

wykonaniu towarzyszących jej koleżanek.  

Dziewczynki przygotowała pani Jadwiga 

Kensicka. 

 
 

JÓZEF  PIŁSUDSKI  

BOHATEREM  KONKURSU… 

 
W grudniu 2017 r. w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Międzylesiu odbył 

się konkurs historyczny „Józef Piłsudski – 

w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”. 

Głównym celem konkursu było 

zainteresowanie uczniów historią Polski 

XIX  i XX w., a w szczególny sposób 

postacią Józefa Piłsudskiego, jak również 

kształtowanie postawy patriotyzmu i 

świadomości narodowej.  W konkursie 

wzięło udział dwudziestu uczniów z klas V 

– VII szkoły podstawowej oraz II i III 

gimnazjum. Konkurs składał się z dwóch 

części: pisemnej i ustnej. Część pisemną 

stanowił test wiedzy, który pozwolił 

wyłonić finałową dziesiątkę. Uczniowie ci 

wzięli udział w drugiej, ustnej części 

konkursu. Poziom wiedzy finalistów był 

wyrównany, dlatego też nie obyło się bez 

dogrywki. Po emocjonującej części ustnej 

komisja konkursowa wyłoniła laureatów: 

I miejsce – Michał Dudek – kl. VII 

II miejsce – Oliwier Kapłon – kl. VI 

III miejsce – Oliwia Majka – kl. VII 

Komisja postanowiła również przyznać trzy 

wyróżnienia, które otrzymali: Filip 

Kuźmiński i Natalia Nowotarska z kl. II 

gimnazjum oraz Karolina Gałuszka z kl. V. 

Dzięki finansowemu wsparciu Rady 

Rodziców wszyscy uczestnicy konkursu  

otrzymali poczęstunek oraz pamiątkowe 

dyplomy, natomiast laureaci i wyróżnieni 

uczniowie dodatkowo nagrody rzeczowe. 

Uczestnikom bardzo dziękujemy za 

zaangażowanie, zaś zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy! 

 

PODTRZYMYWANIE 

TRADYCJI… 
 

 „Lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy 

wszyscy do stajenki”, „Pastuszek bosy”, 

„W żłobie leży” takich i wiele innych 

kolęd oraz pastorałek można było 

posłuchać podczas „II Gminnego 

Festiwalu kolęd i pastorałek”, który 

odbył się 7 stycznia 2018  roku w sali  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Międzylesiu.  Honorowy patronat nad 

festiwalem objął ks. dziekan Jan Tracz, zaś 

organizatorami tego wydarzenia 

kulturalnego były Dorota Bielecka, Monika 

Kulbaka, Magdalena Szewczyk, Maria 

Wikiera z Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu oraz ks. 



Arkadiusz Raczyński. Głównym  celem 

festiwalu  było kultywowanie polskiej 

tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, 

pobudzanie zainteresowania śpiewem i 

tradycją wśród dzieci i młodzieży oraz 

stworzenie okazji do skonfrontowania 

umiejętności wokalnych uczniów 

uzdolnionych muzycznie. W festiwalu 

wzięło udział ponad sześćdziesięciu 

młodych wokalistów, w tym 14  zespołów 

wokalnych. 

Zmagania młodych artystów 

oceniało jury w składzie: pani Teresa 

Sobierska, pan Ryszard Pasternak  i pan 

Arkadiusz Ruczaj. Laureatami festiwalu 

zostali: 

 w kategorii kl. 0 – III – soliści: 

I miejsce – Julia Procyk – ZSP 

Domaszków 

II miejsce – Mateusz Worosz – SSP 

Międzylesie 

III miejsce – Elena Grotyńska – SSP 

Międzylesie 

W kategorii kl. 0 – III – zespoły: 

I miejsce – „Duet Gwiazdeczki” Lena 

Czubala - śpiew, Gabriela Kuś – gitara 

SSP    

                    Międzylesie 

II miejsce – „Kolędnicy” Ada Bońkowska, 

Dominika Zdyb, Alan Zdyb, Adrian 

Hucaluk,  

                     Szymon Juraszek, Michał 

Bielski SSP Międzylesie 

III miejsce – „Duet Tygryski” Aleksandra 

Nicoś, Filip Ilnicki ZSP Domaszków 

 

 w kategorii kl. IV – VII – soliści: 

I miejsce – Martyna Korotusz SSP 

Międzylesie 

II miejsce – Roksana Michalak SSP 

Międzylesie 

III miejsce – Julia Warda SSP Międzylesie 

W kategorii kl. IV – VII - zespoły: 

I miejsce – „Duet” Lena Smoleń, Maja 

Mądry SSP Międzylesie 

II miejsce – zespół „Urwisy” Kornelia 

Kowal, Julia Czarny, Weronika Leki, 

Amelia  Bańkowska SSP Międzylesie 

III miejsce – „Duet” Aleksandra Witczak, 

Amelia Węgrecka ZSP Domaszków 

 

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali 

dyplomy, a laureaci dodatkowo nagrody 

rzeczowe. Podczas przerwy wszyscy 

wykonawcy skorzystali z  poczęstunku w 

postaci soczków i drożdżówek, a 

publiczność zaproszona została przez panią 

Dorotę Bielecką do wspólnego 

kolędowania.  

Festiwal wsparli sponsorzy:  

Rada Rodziców  przy Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Międzylesiu 

"Pieczywo" Piekarnia Wojciech Urbaniak 

Elżbieta Zwolenik 

Dyrektor Samorządowej Szkoły 

Podstawowej  w Międzylesiu 

Ks. Arkadiusz Raczyński 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 

festiwalu,  w szczególności laureatom, a 

wszystkim osobom zaangażowanym w 

przeprowadzenie festiwalu oraz sponsorom 

składamy serdeczne podziękowania.  

 

X SZKOLNY FESTIWAL 

KOLĘD I PASTORAŁEK W 

SAMORZĄDOWEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W 

MIĘDZYLESIU 

       W piątek 12 stycznia w świetlicy 

szkolnej Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu odbył się X 

Festiwal Kolęd i Pastorałek. Dzieci 

zaprezentowały swoje umiejętności 

wokalne i gry na instrumentach. 

Prezentowali się soliści, duety i zespoły. Na 

początku wystąpił zespół instrumentalno-

wokalny z klasy I a , a potem uczniowie 

całej klasy. Dzieci zaprezentowały dwie 

kolędy. Pierwszą na dzwonkach, drugą w 

wersji niekonwencjonalnej. Również 

najmłodsze dzieci z oddziału 

przedszkolnego miały okazję wystąpić. 



Najmłodszą solistkę przygotowała p. Iweta 

Leśniak.  

 

 

Usłyszeliśmy również kolędy w wykonaniu 

nauczycieli. Gościnnie wystąpił p. 

Arkadiusz Ruczaj. X Szkolny Festiwal 

Kolęd i Pastorałek przygotowali 

nauczyciele świetlicy szkolnej p. 

Małgorzata Bodnar, p. Joanna Gądek i p. 

Beata Tokarska. Zespół z klasy I a wystąpił 

pod opieką p. Lucyny Zielińskiej. Uczniów 

z klasy II a przygotowała p. Krystyna 

Korczak. 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. 

JASEŁKA DZIEŃ BABCI I 

DZIADKA W ROZTOKACH 
Pięknie przygotowane Jasełka wraz z 

Dniem Babci i Dniem Dziadka. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim którzy 

zrobili tu dobrą robotę, dziękujemy również 

uczestnikom za przybycie. 

 

 

 

 
 

MGOK MIĘDZYLESIE 

OGŁOSZENIA 
IX  FORUM KULTURALNE   - 8 lutego 

2018r (czwartek) o godz. 10.00 zapraszamy 

do MGOK rady sołeckie i sołtysów, 

stowarzyszenia, instytucje, szkoły, 

przedszkola, parafie, koła, kluby, grupy 

społeczne, związki, zespoły, firmy oraz  

wszystkie osoby prywatne zajmujące się 

organizacją imprez kulturalnych, 

sportowych i turystycznych na terenie 

gminy Międzylesie. Forum ma pomóc w 

opracowaniu wspólnego kalendarza imprez 

gminy Międzylesie na rok 2018. 



Szczególny nacisk kładziemy w tym roku 

na obchody 100- lecia odzyskania 

niepodległości. 

Zapraszamy wszystkich mających ciekawe 

pomysły na organizację imprez 

kulturalnych, sportowych oraz 

turystycznych. 
********************************** 

Serdecznie zapraszamy dnia 09.02.2018r 

godz. 16.00 do MGOK Międzylesie 

wszystkich mieszkańców,  a szczególnie 

Sybiraków i ich rodziny  na uroczyste 

obchody  rocznicy  pierwszej  wywózki 

mieszkańców kresów na Syberię. Program 

artystyczny pt: „Golgota Wschodu” w 

wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu. 

 

ŚWIEBODZICE 2017 

 

 
Świebodzice 2017... Super zawody !!! 

Super wyniki !!! Super ludzie!!! To było 

doskonałe zakończenie startów w roku 

2017. Nasi zawodnicy wystartowali 

uzyskując świetne wyniki. Kamila 

Wyderska wynik 55 kg i trzecie miejsce w 

kategorii OPEN Kobiet. Łukasz 

Gajdulewicz wynik 200 kg i 1 miejsce w 

kategorii OPEN Junior do 20 lat. Patryk 

Hajduk wynik 190 kg i 1 miejsce w 

kategorii Senior do 90 kg. Krzysztof 

Halczyk rekreacyjne na posezonowym 

roztrenowaniu 180 kg. W tym miejscu 

chcielibyśmy bardzo serdecznie 

podziękować organizatorom zawodów,  jak 

również włodarzom miasta Świebodzice za 

wielkie wyróżnienie naszego klubu 

sportowego " SUDETY Międzylesie " za 

dotychczasowe wyniki i osiągnięcia na 

sportowych pomostach. DZIĘKUJEMY 

WAM BARDZO !!! To było bardzo miłe z 

Waszej strony, a dla nas zaskakujące. 

Dzięki również dla Macieja Więcek i 

Mateusza Brzuchacz za doskonale 

prowadzenie imprezy. Dzięki również : 

Andrzejowi Kocyła, Team Mariusz 

Tatuśko, Patrykowi Kozieł, Wiesławowi 

Kiwackiemu, Lechowi Rone, Michałowi 

Nowalińskiemu, Krzysztofowi 

Kuracińskiemu Marcinowi Kar, Jolancie 

Popowicz, oraz reszcie mega ekipy za to że 

zawsze jesteście z nami. Dzięki Dagmarze 

Pająk za mega fotki... Na koniec życzymy 

wszystkim szczęśliwego Nowego 2018 

roku. I... do zobaczenia na kolejnych 

mistrzostwach w dobrej formie i zdrowiu. 

Niech moc będzie z Wami. Pozdrawiamy 

!!!  Więcej o tych zawodach wkrótce na 

silaczemiedzylesie.pl. Hej !!! 

   

 

 

WIZYTA MONSTER POWER 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/kamila.wyderska.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/kamila.wyderska.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/tomek.brc?fref=mentions
https://www.facebook.com/tomek.brc?fref=mentions
https://www.facebook.com/patryk.hajduk.188?fref=mentions
https://www.facebook.com/patryk.hajduk.188?fref=mentions
https://www.facebook.com/marco.has.940?fref=mentions
https://www.facebook.com/marco.has.940?fref=mentions
https://www.facebook.com/maciej.wiecek.56?fref=mentions
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Kolejna wizyta w MLKS " SUDETY" 

Międzylesie. Tym razem sylwestrowe 

odwiedziny Monster Power. Kris Zak 

Krzysztof Zakrzewski. Był czas na 

pogaduchy i krótkie warsztaty. Mówią że 

do nas daleko... Ale wszyscy do nas trafiają. 

No i fajnie... Dzięki bardzo Krzychu... 

 

FILMOWCY W MIĘDZYLESIU 

 

 
 

 

W dniach 09-12.01.2018 r na stacji 

kolejowej w Międzylesiu kręcone są 

ujęcia do filmu "Uniesienie" Jana 

Jakuba Kolskiego. Film opowiada o 

trudnym okresie polski powojennej. 

 

 

 

 

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

 
Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka 

„EMAUS” (dawna szkoła) w każdy wtorek 

o godzinie 18.00 odbywają się spotkania 

Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

 
W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie było 

PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 

także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*08.01.2018*22.01*05.02*19.02* 

POMOC BEZPŁATNA ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/krzysztof.zak.507?fref=mentions


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia 

mieszkańców gminy. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które, zgodnie z Ustawą, 

spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami 

własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Kwota funduszu obliczana jest 

według wzoru zawartego w ustawie i zależy od takich czynników jak: liczba mieszkańców 

gminy, liczba mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Są to konkretne pieniądze, 

które mieszkańcy sołectw mogą wydać zgodnie ze swoimi potrzebami. Mieszkańcy 22 sołectw 

gminy Międzylesie decyzję o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2017 rok, podjęli 

już na zebraniach wiejskich w 2016 roku. Do rozdysponowania mieli łączną kwotę 296 204,82 

zł. W zależności od liczby mieszkańców, każde z sołectw otrzymało różną pulę pieniędzy. 

W 2017 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 

lp. 
Nazwa 

sołectwa 

Środki 

funduszu 

przypadające 

na sołectwo 

Przedsięwzięcia przewidziane do 

realizacji według wniosku 

sołectwa 

Wykorzystane 

środki w 

ramach 

funduszu  

1.  Boboszów 12 608,44 
Zagospodarowanie placu 

festynowego c.d. 
12 546,30 

2.  
Długopole 

Górne 
28 868,34 

Działania promujące i kształtujące 

wizerunek i estetykę Wsi oraz 

dalszy ciąg kapitalnego remontu 

budynku OSP Długopole Górne 

28 792,00 

3.  Dolnik 9 206,66 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

z zapleczem sanitarnym 
9 100,00 

4.  
Domaszków 

 

31 209,02 

 

Poprawa bytu mieszkańców wsi 

Domaszków 
31 157,19 

5.  Gajnik 10 111,72 Poprawa estetyki wsi 9 662,34 

6.  Gniewoszów 8 083,14 

Remont drogi dojazdowej nr 

220,221,218,219 gminnej 

znajdującej się w Gniewoszowie 

7 933,50 

7.  Goworów 18 007,61 

Estetyka, rekreacja i 

bezpieczeństwo wsi Goworów 

(zakup paliwa na utrzymanie 

terenów zielonych i dwóch boisk 

sportowych/koszenie) 

17 917,87 

8.  Jaworek 9 393,92 

Zakup stołu i osprzętu do tenisa 

stołowego, dalszy ciąg budowy 

parkingu 

9 151,90 

9.  Jodłów 8 239,18 Remont świetlicy wiejskiej – c.d. 8 235,00 

10.  Kamieńczyk 7 958,30 
Wykonanie oświetlenia na placu 

rekreacyjnym dz. 146 
7 958,30 

11.  Lesica 7 458,96 
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

stoły i krzesła 
7 451,29 

12.  Michałowice 8 051,93 
Zakup i wyposażenie siłowni 

zewnętrznej typ fitness. 
8 051,93 



13.  Międzylesie 31 209,02 Wszystko to nasza wspólna sprawa 31 207,34 

14.  Nagodzice 11 609,76 

1) Prace remontowo-

wykończeniowe, wyposażenie 

świetlicy 

2) Doprowadzenie energii 

elektrycznej na plac rekreacyjny 

10 902,54 

15.  Niemojów 6 928,40 

Realizacja II-go etapu budowy 

wiaty biesiadnej, turystycznej na 

placu gminnym w Niemojowie 

6 888,00 

16.  Nowa Wieś 9 737,21  Oświetlenie wsi - ciąg dalszy 9 735,07 

17.  Pisary 10 361,39 
Poprawa wizerunku świetlicy 

wiejskiej w Pisarach 
10 360,56 

18.  Potoczek 6 741,15 

Wizerunek wsi - Dalsze 

zagospodarowanie świetlicy i terenu 

oraz wykonanie instalacji 

elektrycznej 

6 470,38 

19.  Roztoki 19 848,94 

Budowa oświetlenia drogowego, 

dofinansowanie turnieju - szóstek, 

utrzymanie boiska oraz 

dofinansowanie OSP w Roztokach 

19 634,07 

20.  
Różanka 

 

16 197,48 

 

Wizerunek wsi oraz wyposażenie 

placu rekreacyjnego 
16 129,23 

21.  Smreczyna 12 233,94 Grodzenie działki rekreacyjnej 12 233,28 

22.  Szklarnia 12 140,31 

Świetlica wiejska – remont dachu 

oraz montaż okien w ganku 

świetlicy 

12 139,53 

RAZEM 296 204,82 
  

293 657,62 

 

 

Poniżej przykładowe prace wykonane w ramach funduszu sołeckiego.  

W Niemojowie w ramach środków z funduszu sołeckiego został zakończony II etap budowy 

wiaty biesiadnej 

       
W Smreczynie został zakupiony materiał niezbędny do wykonania ogrodzenia placu 

rekreacyjnego 



        
W Potoczku m. in. zostały wykonane tablice informacyjne oraz zamontowano balustradę przy 

świetlicy  

   
Sołectwo Gniewoszów w 2017 r. postanowiło środki z funduszu przeznaczyć na remont drogi 

gminnej 

    
Jodłów środki z funduszu sołeckiego w 2017 r. postanowił przeznaczyć na wykonanie 

elewacji budynku świetlicy wraz z dociepleniem wschodniej ściany oraz wymianą 

orynnowania 

    
Sołectwo Nagodzice doprowadziło prąd na plac rekreacyjny oraz wykonało remont świetlicy 

poprzez położenie płytek w pomieszczeniu kuchni i korytarza 

     
Michałowice poszły w stronę zdrowego trybu życia i postanowiły zakupić siłownię 

zewnętrzną typu fitness, w postaci biegacza, wioślarza, drążka oraz ławeczki do ćwiczeń 

siłowych 



    
Domaszków w ramach swoich środków wykonał m.in. zadanie inwestycyjne polegające na 

wykonaniu odwiertu studni głębinowej na terenie kompleksu boisk w Domaszkowie wraz z 

uzbrojoną rurą, cementacją, osypką i dezynfekcją oraz podłączeniem do obiektów 

       
W Gajniku prace polegały m.in. na odbudowie komina, odbudowie wejścia do piwnicy 

budynku świetlicy wiejskiej, niwelacji terenu  

    
Długopole Górne znaczną część pieniędzy przeznaczyło na dokumentację projektowo – 

kosztorysową na zadanie ” Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym – 1 etap – 

dokumentacja.” W ramach funduszu udało się również wykonać renowację podłogi w 

pomieszczeniu świetlicy 

      
Goworów również wykonał renowację podłogi na sali gimnastycznej         

           
W Międzylesiu wykonane zostały dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze to zamontowanie 

oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzylesiu. Kompleksowa realizacja instalacji lampy 

autonomicznej led, oprawa wraz z panelami fotowoltaicznymi. Drugie to parking przy 

ochotniczej straży pożarnej o pow. 200 m2 z kruszywa drogowego z krawężnikami 

drogowymi 



      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


