
 

 

 



ROZMOWA Z JAROSŁAWEM SURÓWKĄ                                                                                                          

PREZESEM BYSTRZYCKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 

W 2017 roku szpital w Bystrzycy Kł. wpisany został na listę sieci szpitali, jako szpital I 

stopnia, co zapewniało stabilność finansowania. Na jak długo i na ile,  poziom 

finansowania okazał się pewny i wystarczający dla funkcjonowania szpitala ? 

Pierwszy rok funkcjonowania w sieci szpitali dawał nadzieje na polepszenie sytuacji 

finansowej. Zwiększenie kontraktu oraz możliwości na poszerzenie oferty medycznej 

napawało optymizmem. Niestety ustawowe  zwiększenie wynagrodzenia personelu 

medycznego i brak zmian wyceny wartości procedur medycznych miało wpływ na ponowne 

pogorszenie się sytuacji finansowej szpitali. 

Szpital przeszedł ogromny remont. Czy te ogromne nakłady sprawiły, że obniżce uległy 

koszty jego funkcjonowania ?  

Tak. Spadło zużycie energii elektrycznej oraz oszczędności w pozyskiwaniu energii 

cieplnej. Są to bardzo wymierne oszczędności. 

Co więc jest podstawową przyczyną niedostatku finansowego i kłopotów naszej lecznicy 

? 

Największym problemem naszej jednostki i nie tylko naszej jest niedoszacowanie 

wyceny za punkt w procedurze medycznej. Innym problemem jest nasze zadłużenie sięgające 

jeszcze poprzednich lat a,które musimy spłacić. 

Za czasów poprzedniego wojewody, padła obietnica „doposażenia” dodatkowymi 

środkami szpitali w Kłodzku i Bystrzycy. Skończyło się na obietnicach czy rzeczywiście 

wojewoda „sypnął groszem” ?   

Wiele obietnic nie zostało zrealizowanych ze względu na pandemię. 

Ciągle o pieniądzach i kosztach… Jest jeszcze budynek przychodni przy ul. 

Sienkiewicza. Były plany jego zagospodarowania  przy udziale m.in.  wrocławskich 

uniwersytetów  przyrodniczego i  medycznego…  

W tej chwili plany dotyczące obiektu są niezmienne. Staramy się sami o środki na 

inwestycje. Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia naszego wniosku na remont budynku. 

Planowane koszty to ok. 6,3 mln. zł. Możliwa dotacja to 95% kosztów inwestycji. 

Niedawno światło dzienne ujrzała opinia skarbnika gminy Bystrzyca Kłodzka. Padło 

stwierdzenie,  że jeśli szpital dalej będzie własnością gminy, to trzeba będzie rezygnować 

w niej z inwestycji… Rzeczywiście gmina ponosi aż tak ogromne koszty utrzymania 

szpitala ?  

Gmina partycypuje w kosztach takich jak, udzielanie pożyczek na np. udziały w 

inwestycjach, umorzenia podatków, poręczenia kredytów itp. 

Władze gminy, a Pani Burmistrz bezpośrednio, już od jakiegoś czasu zabiegały u posłów 

i senatorów z naszego okręgu, a nawet u premiera, o pomoc w „zewnętrznym” 

utrzymaniu naszego szpitala i – ponoć, rozwiązanie dla bystrzyckiego centrum zdrowia 

szczęśliwie dla mieszkańców się znalazło… Ma je przejąć Specjalistyczne Centrum 

Medyczne w Polanicy-Zdroju, którego właścicielem jest Ministerstwo Zdrowia, tak 

bystrzyckich  radnych poinformował osobiście wiceminister zdrowia, Janusz 

Cieszyński… Jak to wygląda z bliska ? Obiecanki czy realna pomoc ?  



Pan minister Janusz Cieszyński zaoferował możliwość przejęcia przez Skarb Państwa 

spółki. Również obiecał ,  że szpital będzie dalej funkcjonował w niezmienionym zakresie. 

Został powołany zespół. Na dzisiaj nic więcej nie mogę powiedzieć. Myślę, że zostanie 

opracowana ostateczna formuła dalszego funkcjonowania szpitala. Uważam, że jeżeli będzie 

to wypracowane na partnerskich warunkach, to może być prorozwojowe dla jednostki. 

Po tej informacji  bystrzyccy radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru 

rozwiązania spółki „Bystrzyckie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. Co takie działanie ma 

sprawić ? 

To że podjęte zostały prace nad możliwością dalszego funkcjonowania szpitala w 

nowej formule. 

Jakie teraz nastąpią dalsze kroki w kierunku przejęcia naszej lecznicy przez polanickie 

centrum ?  

Nad tym pracuje zespół. 

A co będzie z przekazaniem usług, mienia oraz pracowników ? Personelowi szpitala nie 

grożą zwolnienia z pracy ?  

W tej chwili nie mogę jednoznacznie o tym mówić. To jest przedmiotem negocjacji. 

Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i nie mogę nie zapytać jak sobie nasz szpital 

radzi w dobie koronawirusa ?  

Szpital jest zabezpieczony przed wirusem zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, 

Wojewody Dolnośląskiego jak i Sanepidu. Jest to trochę uciążliwe ale i skuteczne. 

Czy szpital może liczyć na z doposażenie w środki do walki z koronawirusem w ramach 

dostaw z rządowej Agencji Rezerw Materiałowych  ? 

Tak. Dostaliśmy dostawy materiałów ochrony osobistej, oraz środki dezynfekujące. 

Czy u nas też są darczyńcy, którzy udzielają szpitalowi wsparcia finansowego oraz 

rzeczowego ? Czy prezes kogoś wyróżnia za szczególną pomoc ?  

Tak. Dostaliśmy znaczącą pomoc od osób prywatnych, firm i instytucji. Korzystając z 

okazji chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi Międzylesia za okazaną pomoc. Pan 

Tomek Korczak ruszył z pomocą dla naszego szpitala  jako jeden z pierwszych 

I – sprawa bardzo istotna dla mieszkańców. Czy lekarze POZ mogą wystawiać 

skierowania do bystrzyckiego szpitala, na każdy z jego oddziałów ?  

W tej chwili jest nieczynny nadal oddział internistyczny. Mam nadzieję, że niedługo 

zacznie przyjmować pacjentów. 

Teraz trochę prywaty. Byłem pacjentem oddziału wewnętrznego naszego szpitala. 

Rewelacyjna opieka pań pielęgniarek i pełnego empatii ordynatora. Czy po zmianach 

nadal będzie można liczyć na taką samą opiekę ?  

Dziękuję w imieniu Zespołu i myślę ,że będzie dalej można korzystać z naszej opieki. 

Na koniec – może kilka zdań od siebie…  

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierali w trudnych chwilach pandemii. 

Dziękuję za rozmowę 



 
 

w dniu 30 czerwca 2020 r. odbyła się 

 

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU                              

OBRADOWANA W TRYBIE 

ZDALNYM 
 

W proponowanym porządku obrad 

znalazły się : 

 sprawozdanie z prac burmistrza 

pomiędzy sesjami 

 debata nad raportem o stanie gminy 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ udzielenia burmistrzowi wotum zaufania 

2/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za rok 2019 

3/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i 

Gminy Międzylesie za rok 2019 

4/ zmian w budżecie gminy na rok 2020 

5/ udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 72 o pow. 0,02 ha, obręb Długopole 

Górne 

6/ wniosku do Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich 

obszarów funkcjonalnych dla miast: 

Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i 

Ząbkowic Śląskich, oraz uznanie ich za 

Obszar Strategicznej Interwencji w 

kontekście realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030 

 

Zainteresowanych przebiegiem sesji 

zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 

otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam 

zapoznać się można z protokółem z obrad. 

 

NA ZASŁUŻONĄ 

EMERYTURĘ… 

 

 

 

Podczas XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 

16 lipca br;  na forum Rady pożegnano - w 

związku z przejściem na emeryturę,  Panią 

Zofię Sornat – wieloletnią Dyrektor Domu 

Dziecka w Domaszkowie. 

 

 
 

Dorobek zawodowy Pani Zofii to 41 lat 

pracy, z tego 20 lat na stanowisku 

Dyrektora. Burmistrz podkreślił 

wyjątkowość Pani Dyrektor jako człowieka 

i przełożonego. „Dom Dziecka jest to 

instytucja, która zajmuje sie wychowaniem 

dzieci ale też oddziaływuje na wieś i gminę. 

Wielką zasługą Pani Dyrektor jest, że ten 

dom zawsze urządzony był tak, aby nie był 

kojarzony jako instytucja, ale jako jeden z 

wielu domów naszej gminy. Aby nie był 

miejscem przechowywania dzieci, a 

prawdziwym domem, w którym dzieci 

mieszkają, wychowują się i mogą czuć się 

bezpiecznie”.   

http://www.miedzylesie.pl/


Dyrektor wzruszona wyraziła swą 

wdzięczność, oraz zadowolenie, że dane jej 

było pracować w gronie osób 

wspierających w wykonywaniu 

obowiązków zawodowych.  Wspominając 

minione lata nawiązała do swoich 

poprzedników, którym zawdzięcza naukę 

zawodu. Przypomniała też sentencję jaka 

widnieje na murach budynku „Dom to nie 

mury lecz ludzie, z którymi dzieli się radości 

i smutki” i podkreśliła jak ważna rolę w jej 

życiu pełniło to miejsce, z którego zawsze 

starała się uczynić prawdziwy, pełen 

przyjaznej i ciepłej atmosfery dom dla 

naszych dzieci.  

Jednak dla każdego czas biegnie 

nieubłagalnie, dlatego decyzję o  przejściu 

na emeryturę podjęła dobrowolnie, a dom 

pozostawia zadbany w dobrej kondycji i 

dobrą kadrą.   

Burmistrz z Przewodniczącym  Rady 

wręczyli Pani Zofii Sornat z tej okazji 

pamiątkowy plafon, oraz kwiaty z 

życzeniami, aby w  rozpoczynającym się 

nowym okresie życia dopisywało Pani 

Dyrektor zdrowie, a wszelkie zamierzone 

plany zostały zrealizowane i przynosiły 

satysfakcję. 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

STOWARZYSZENIA GMIN 

ZIEMI KŁODZKIEJ 

 

W dniu 16 lipca odbyło się Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Kłodzkiej, na którym udzielono 

absolutorium Zarządowi. Prezes 

Stowarzyszenia Tomasz Korczak rozliczył 

kampanię promocyjną Ziemi Kłodzkiej 

prowadzoną w różnych kanałach 

telewizyjnych oraz w internecie. 

Omówiono realizację zadań w roku 2019 

oraz w roku 2020. Budżet Stowarzyszenia 

za rok 2019 zamknął się w kwocie ponad 4 

mln. zł. 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

STOWARZYSZENIA 

EUROREGIONU GLACENSIS 

 

16 lipca odbyło się Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis, na 

którym udzielono absolutorium Zarządowi 

i dokładnie rozliczono nabory 

mikroprojektów za rok 2019/2020. Z naszej 

Gminy realizowano bądź realizuje się 

szeleg projektów, które opisywane są w 

naszym Informatorze 

 

WIZYTA MINISTRA 

DWORCZYKA 

 

 

 

7 lipca naszą gminę odwiedził Minister 

Michał Dworczyk, Szef Urzędu Rady 

Ministrów. Na spotkaniu z Burmistrzem 

omówiono szereg spraw m.in. sprawy PKS, 

kłodzkiego szpitala i problem opieki nad 

ludźmi starszymi. Poruszono też kwestię 

budowy drogi S8 w kierunku Boboszowa. 

Burmistrz jeszcze raz podziękował Panu 

Ministrowi za pomoc w uruchomieniu 



przejścia w Boboszowie dla ruchu 

pracowników. 

 

ŻEBY BYŁO BEZPIECZNIE… 
 

23 czerwca 2020 r. Burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz 

Korczak przekazał Komendantowi Policji 

w Bystrzycy Kłodzkiej Tomaszowi Ociepie 

elementy odblaskowe (opaski) w ilości 50. 

sztuk dla mieszkańców 

gminy Międzylesie  poruszających się po 

drogach w terenie niezabudowanym, jak 

również w miejscach słabo oświetlonych 

lub o małej widoczności. 

 

 
 

BĘDZIE CIEPŁO… 

 

 

 

W pomieszczeniach garażowych budynku 

OSP Międzylesie wykonano wymianę 

instalacji centralnego ogrzewania, 

całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 

25 427,95 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Międzylesiu otrzymała na ww. cel dotację 

w wysokości 12 428,00 zł z gminy 

Międzylesie, oraz dotację w wysokości 

13 000,00 zł w ramach Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.  

 

PROMESY DLA OSP 

 

 



7.06 2020 r. w Komendzie Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 

trzy jednostki z terenu gminy Międzylesie: 

OSP Domaszków, OSP Długopole Górne 

oraz OSP Roztoki odebrały promesy 

przekazane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu w ramach „Ogólnopolskiego 

programu doposażania służb ratowniczych 

cz.2.”. Przyznane środki zostaną 

przeznaczone na zakup niezbędnego 

sprzętu i umundurowania. 

 

BUDOWA WODOCIĄGU  

W RÓŻANCE 

 

W ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”, objętego  Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Gmina pozyskała dofinansowanie na 

budowę sieci wodociągowej w 

miejscowości Różanka.  

Sieć wodociągowa przebiegać będzie 

wzdłuż osi jezdni, od stacji uzdatniania 

wody w Różance aż do Ośrodka 

Szkoleniowo-Wypoczynkowego Regle.  

Inwestycja realizowana będzie w przez 

okres 2 lat, a jej zakończenie zaplanowano                

w czerwcu 2022 r.  Całkowity koszt 

przedsięwzięcia to kwota około 2 785 000 

zł.,    w tym pozyskane dofinansowanie  

1 441 134 zł.   

ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ 

WSI 2020 

 

 

 Gmina Międzylesie otrzymała 

promesę na dofinansowanie zadania 

„Zakup wyposażenia Domów Tkaczy w 

Międzylesiu”  realizowanego w ramach 

konkursu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi” . 

W 2020 roku w ramach tego konkursu 

Gmina wyposaży dwa Domy Tkaczy w 

Międzylesiu. Dwa Domy Tkaczy to jeden z 

najcenniejszych zabytków w gminie 

Międzylesie. Obiekty zostały 

wyremontowane w 2019 r. z 

przeznaczeniem do prowadzenia 

działalności kulturalno – turystyczno -

edukacyjnej. W jednym z Domów zostanie 

stworzona Izba Tkacka – miejsce w którym 

powstanie stała ekspozycja, poświęcona 

historii i tradycji tkactwa ściśle związanego 

z regionem. Ponadto w obiekcie 

organizowane będą wystawy, warsztaty, 

konferencje i różnego rodzaju wydarzenia 

kulturalno – rozrywkowe. W ramach 

projektu zakupione zostaną: gabloty i 

tel:07.06%202020


stojaki ekspozycyjne, krzesła i stoły 

konferencyjne, laptop, rzutnik, tablica 

interaktywna, niezbędne meble oraz 

wyposażenie pomieszczeń 

konferencyjnych. Wartość zadania wynosi 

54 576,00zł, w tym dofinansowanie 27 

288,00zł.  

CZESKO-POLSKI SZLAK 

GRZBIETOWY – WSCHODNIA 

CZĘŚĆ 

W ramach polsko-czeskiego projektu pn.” 

Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – 

wschodnia część” realizowanego przez 

program INTERREG V-A, gmina 

Międzylesie wykona zadanie pn. „Budowa 

wieży widokowej na Czerńcu”. Wieża o 

wysokości ok. 24m stanie na działce nr 

78/153, w Niemojowie. 

Obecnie trwają pracę nad budową wieży 

widokowej na Czerńcu. Wykonawca 

zadania, firma TESMEN spolecnost s.r.o. 

przygotowała gotowe elementy wieży, 

został wyznaczony teren pod budowę i  

rozpoczęto pracę nad fundamentami. Z 

uwagi na brak możliwości przekroczenia 

granicy przez czeską firmę, przedłużono 

termin wykonania robót do dnia 30 

września 2020 r.  

 Koszt budowy wieży wynosić będzie 

472 927, 86 zł.  

 

USUWANIE FOLII 

ROLNICZYCH I INNYCH 

ODPADÓW POCHODZĄCYCH 

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Z TERENU GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Gmina Międzylesie otrzymała 

dofinansowanie z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach programu „Racjonalne 

gospodarowanie odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi, Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej”. Całość 

przedsięwzięcia oszacowana została na 

kwotę 15 350,00 zł z czego 6 700,00 zł to 

dotacja z NFOŚiGW, pozostała kwota 

zostanie sfinansowana z budżetu Gminy 

Międzylesie. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

UTYLIZACJI AZBESTU 

 

W bieżącym roku gmina Międzylesie 

przystąpiła po raz kolejny do programu 

dotyczącego utylizacji azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na naszym terenie. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu kwotę w wysokości 54.154,00 

zł. W wyniku przeprowadzonego 

postepowania ofertowego została 

wyłoniona firma: Logistyka  Odpadów 

Azbestowych Sp. z o.o. sp. k. z Bielska-

Białej, która zajmie się kompleksowo 

programem. Łączna wartość zadania 

wynosi 47.000,79 zł. Pozwoli to na 

likwidację około 75 ton szkodliwych 

substancji. 

Zadanie będzie wykonywane w 

najbliższym czasie i potrwa do 15 września 



2020 r. Obejmować będzie zbieranie, 

transport i utylizacje wyrobów 

zawierających azbest (głownie dachowe 

płyty azbestowe) w terenu naszej gminy. 

Przekazujący nie poniosą żadnych kosztów 

związanych z tym przedsięwzięciem. 

 

INFORMACJA ZARZĄDU 

POWIATU KŁODZKIEGO W 

SPRAWIE REMONTU DROGI 

PISARY – DOLNIK - 

MIĘDZYLESIE 

 

W odpowiedzi na liczne zapytania 

mieszkańców gminy Międzylesie, o remont 

drogi powiatowej, na odcinku Pisary – 

Dolnik – Międzylesie,  

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po raz kolejny 

informuje, że pomimo przygotowania 

materiałów i przejścia procedury 

zatwierdzającej i uznającej szkody 

wynikające z intensywnych opadów 

deszczu przez Komisję Wojewódzką w 

protokole z roku 2015, a także 2019 r., 

wojewoda od DWÓCH lat nie przekazuje 

środków finansowych na remont tej 

drogi. 

Szacowny koszt zadania to ponad 3 mln zł. 

 

Zabiegaliśmy również o środki finansowe 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych   

i Administracji kierując pismo z prośbą o 

dofinansowanie remontu tej drogi.  

Z ministerstwa otrzymaliśmy następującą 

odpowiedź: 

- odpowiadając na pismo z dnia 5 maja 

2020 r. znak TT.4.4080-15/20 w sprawie 

przyznania w 2020 r. środków finansowych 

na zadanie pn.: odbudowa drogi 

powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary – 

Dolnik - Międzylesie […]   uszkodzonej  

w lipcu 2015 roku, uprzejmie informuję, że 

nie ma możliwości w roku bieżącym 

udzielenia dofinansowania na 

wnioskowane przez Pana Starostę zadania 

ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałania i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. 

Jeśli nie będzie to w tym roku, powyższe 

zadanie zostanie po raz kolejny ujęte  

w budżecie powiatu kłodzkiego na rok 2021 

i przekazane do Wojewody Dolnośląskiego 

jako zadania PRIORYTETOWE, o czym 

informuje Piotr Marchewka, Etatowy 

Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego. 

 

INFORMACJE Z MLKS 

SUDETY 

Zarząd klubu sportowego MLKS 

„Sudety” Międzylesie informuje, że w 

związku ze zniesieniem części obostrzeń, 

poszczególne sekcje klubu wznowiły swoją 

działalność. Drużyna seniorów Sekcji Piłki 

Nożnej rozpoczęła przygotowania do 

zbliżającego się sezonu rozgrywając kilka 

meczów sparingowych, w tym ostatnie dwa 

na naszym międzyleskim stadionie. 

Terminy kolejnych spotkań znajdują się na 

naszym funpag’u na FB. Sezon 2020/2021 

runda jesienna rozpoczynamy 16.08.2020 r. 

meczem z drużyną Pogoń Duszniki. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 

wspólnego kibicowania naszym drużynom. 

 



Zawodnicy sekcji Sportów 

Siłowych klubu MLKS „Sudety” 

Międzylesie przygotowują się do 

zbliżających się Mistrzostw Europy w 

Trójboju Siłowym Federacji XPC 

odbywające się w Siedlcach w dniach 27 – 

29.08.2020 r. Informujemy również, że 

siłownia prowadzona przez sekcje jest 

znowu otwarta. Zapraszamy wszystkich 

chętnych do korzystania. Przypominamy 

jednak o konieczności zachowania zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

Siłownia  

ul. Wojska Polskiego 11 

(parter - wejście z tyłu 

budynku) czynna jest: 

poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek i  piątek 

w godzinach  16:00 - 19:00 
 

Zachęcamy również do polubienia 

naszych funpage na FB: MLKS Sudety 

Międzylesie – Piłka nożna, MLKS Sudety 

Międzylesie – Tenis stołowy oraz MLKS 

Sudety Międzylesie – sporty siłowe, gdzie 

umieszczane są wszystkie najnowsze 

informacje, terminy meczów, turnieje i 

zawody oraz fotorelacje z tych spotkań. 

 

UKS „ORLE” 

 

 

W dniu 27 czerwca na zakończenie 

roku szkolnego i niedokończonego sezony 

piłkarskiego, Uczniowski Klub Sportowy 

„ORLE” Międzylesie zorganizował Piknik 

piłkarsko-integracyjny. 

 

 
Oprócz poczęstunku, odbył się mecz 

pomiędzy zawodnikami a rodzicami, przy 

bardzo słonecznej pogodzie. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO W 

DOMASZKOWIE 

 

 26.06.2020r. zakończyliśmy rok 

szkolny 2019/2020, a 29.06.2020r. odbyło 

się zakończenie roku szkolnego w 

przedszkolu. 

 

 

 

Zakończenie odbyło się w nietypowej 

formie, ze względu na stan pandemii. Każda 

klasa i grupa przedszkolna przychodziła na 



wyznaczoną godzinę do sali gimnastycznej, 

aby zachować bezpieczny dystans i reżim 

sanitarny.  

 

 

 

Ten rok był wyjątkowy również z 

tego powodu, że tak wielu uczniów 

uzyskało wysokie wyniki w nauce i 

otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, 

nagrody książkowe i stypendia 

motywacyjne. 

 

 

 

 Tradycją naszej szkoły jest 

przyznawanie statuetki dla ucznia i 

absolwenta z najwyższą średnią. 

 Najwyższą średnią w szkole 

uzyskała Maja Nicoś z kl. VA ze średnią 

5,9- jest to najwyższa średnia w 

dotychczasowej historii szkoły. 

 Absolwentką z najwyższą średnią -

5,2- została Julia Świesiulska z kl. VIIIB. 

 Pani dyrektor pożegnała uczniów i 

dzieci przedszkolne, życząc udanych 

wakacji i wyrażając nadzieję na tradycyjną 

naukę w nowym roku szkolnym. 

„Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem 

oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky”  

 

 

 

„KULTUROWE SPOTKANIA Z 

BOLKIEM I LOLKIEM ORAZ 

KRECIKIEM, MIĘDZYLESIE – 

KRALIKY” 

 

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

w ramach projektu unijnego „Kulturowe 

spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz 

Krecikiem, Międzylesie – Kraliky” 

realizowanego ze środków Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregione Glacensis 

w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – w miesiącach lipiec - 

sierpień 2020 r. będzie realizowało 

działanie: „Remont i wyposażenie zaplecza 

sanitarnego w Samorządowym Przedszkolu 

w Międzylesiu”. Na potrzeby realizacji ww. 

projektu, w tym podniesienia rangi 

planowanych spotkań polsko-czeskich 

zaplanowano remont i wyposażenie 

zaplecza sanitarnego na parterze budynku 

Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu. Kolejny etap projektu obejmie 

przygotowanie sali dydaktycznej: 

cyklinowanie parkietu oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia. W ramach 

projektu realizowanego od 1 lipca 2020 r. 

do czerwca 2021 r. zaplanowano szereg 

działań min.: - zajęcia z językowej 

polskiego dla dzieci z przedszkola w 



Kralikach i języka czeskiego dla dzieci z 

przedszkola w Międzylesiu,- tydzień polski 

i czeski w  grupach przedszkolnych, mający 

na celu zapoznanie z symbolami 

narodowymi obu krajów, tańcami i 

potrawami regionalnymi, - olimpiada 

sportowa w ramach wspólnego Dnia 

Dziecka, mająca na celu promowanie 

zdrowego stylu życia, zdrowej rywalizacji i 

integracji obu społeczności przedszkolnych 

oraz promowanie projektu.   

 Główną ideą projektu jest 

zwiększenie intensywności współpracy 

instytucji oświatowych oraz społeczności w 

regionie kralicko- międzyleskim, 

zwiększenie integracji na poziomie 

lokalnym, wzmocnienie istniejących więzi, 

rozwijanie tego co już istnieje i 

nawiązywanie nowych kontaktów oraz 

przyjaźni. 

 

ECHA POWROTU  

DO WSPÓLNEJ REKREACJI 

RUCHOWEJ 

Po czterech miesiącach, dzięki 

stopniowemu likwidowaniu obostrzeń 

związanych z pandemią koronawirusa 

COVID-19, nareszcie miłośnicy wspólnej 

rekreacji ruchowej mogli się ze sobą 

spotkać, pamiętając o zachowaniu dystansu 

społecznego. 

W sobotę 4 lipca 2020 r. na 

międzyleskim stadionie odbyła się 90 

„Moja Dwunastka” – impreza dla osób 

lubiących maszerować lub biegać. Kolejny 

mały jubileusz uświetniło swoją obecnością 

dziesięć osób - była to dziewięćdziesiątka w 

dychę, w dechę, z urodzinowymi 

cukierkami i wodą mineralną. Pogoda 

dopisała i świetne humory też. Każdy do 

licznika wspólnie przemierzonych 

kilometrów dodał swój kolejny mały 

rekord. A już w sierpniu… 91 

„Dwunastka”. Spotykamy się 1 sierpnia 

2020 r. na stadionie – start godzina 10.00, 

czas aktywności 24 minuty. 

Rowerzyści musieli czekać na 

symboliczne rozpoczęcie sezonu 

rowerowego aż do 12 lipca 2020 r. 

Zaplanowany na 11 lipca pierwszy etap 

ósmego sezonu imprezy rowerowej 

„Korona Międzylesia” w błyskawicznym 

tempie, dzięki mediom społecznościowym 

oraz telefonom, został przeniesiony na 

kolejny dzień. Po prostu ulewny deszcz i 

zimno nakazywały przełożyć imprezę, by 

nie narażać szlachetnego zdrowia 

rowerzystów. Jak ocenili sami 

zainteresowani: „Bardzo rozsądna 

decyzja”. A w niedzielę… piękne słońce, 

lazur nieba, przyjemna temperatura, czyli 

to, co rowerzyści lubią najbardziej. Na 

starcie w Gajniku 14. rowerzystów, czworo 

organizatorów i pokaźna grupka kibiców. 

Jak na nietypowy sezon przystało 

rozpoczęliśmy go równie nietypowo: bez 

paszportów, bez numerów startowych, z 

prawie wspólnego startu. Do pokonania 6,4 

km oraz 120 m. różnicy wzniesień, by 

znaleźć się na mecie w Szklarni. Sędzia 

miał utrudnione zadanie przez ten brak 

numerów, ale ostatecznie udało się 

przetworzyć wyniki i zaspokoić ciekawość 

rowerzystów, komu udało się przejechać 

trasę w najkrótszym czasie, a kto 

potrzebował tego czasu ciut więcej. 

Najszybszy był Łukasz Korczak. Stawkę 

zamknął jego brat Tomasz, którego 

głównym celem etapu było zdopingowanie 

Baśki, by pokonała cały dystans nie 

schodząc z roweru. Brawa dla obojga !!! 

W Szklarni, kolejny już raz, ugościli 

nas gospodarze terenu Agnieszka i Rafał. 

Pieczone na ognisku kiełbaski, owocowo-

warzywny kociołek, surówka, 

własnoręcznie wypieczony przez 



Agnieszkę chleb, pyszne ciasta upieczone 

przez Agnieszkę i Krystynę oraz mnóstwo 

różnych napojów – przyznacie, że to 

prawdziwie królewska uczta, jak to w 

„Koronie”.  

Takie zakończenie etapu to okazja 

do porozmawiania na różne tematy, do 

śmiechu i zabawy, do uzgodnienia, jak ten 

nietypowy sezon ma wyglądać. Ustaliliśmy, 

że będziemy spotykać się częściej, by także 

ten sezon miał siedem etapów. Kolejny 

podjazd już 25 lipca 2020 r.  

Na rowerzystów czekamy w 

Domaszkowie przy Orliku. Start godz. 

10.00 kierunek Jaworek. Do pokonania 5,6 

km oraz 120 m. różnicy wzniesień. 

To były przemiłe spotkania. 

Zapraszamy na kolejne. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z BASENU 

KĄPIELOWEGO 

 

 



      Od dwóch tygodni na basenie trwają 

intensywne prace przygotowawcze do 

uruchomienia dla Państwa basenów. Mamy 

dobrą wiadomość. Inauguracja sezonu 2020 

nastąpi w sobotę 18 lipca 2020 r. o godz. 

10.00. 

W sezonie 2020, w związku z zagrożeniem 

epidemicznym oraz rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa Sars-CoV-2, basen będzie 

świadczył usługi w ograniczonym zakresie, 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego. 

1. Ustala się limit Klientów jednoczasowo 

korzystających z obiektu do 250 osób. 

Kolejne osoby będą mogły skorzystać z 

usługi w miarę zwalniania się miejsc na 

obiekcie. 

2. Na Klientów nakłada się obowiązek 

noszenia maseczki wewnątrz budynku 

(wyjątek stanowi branie prysznica). 

3. Na terenie budynku nie wolno poruszać 

się boso, zaleca się zmianę obuwia na 

klapki basenowe bezpośrednio przed 

wejściem na teren obiektu. 

4. Przy kasie może znajdować się jedna 

osoba lub osoby ze sobą zamieszkujące, 

wspólnie kupujące usługę. Pozostali 

Klienci są zobowiązani czekać na 

zewnątrz z zachowaniem dystansu 

społecznego.  

5. Zaleca się dokonywanie płatności 

bezgotówkowych. 

6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada 

zachowywania dystansu społecznego 

min. 2 metry od innych użytkowników, 

także w basenach. Nie dotyczy to osób 

wspólnie zamieszkujących. 

7. Klientów uprasza się o stosowanie 

ogólnych zasady higieny: częste mycie i 

dezynfekowanie rąk; obowiązkowe i 

staranne umycie całego ciała pod 

natryskiem przed każdym planowanym 

wejściem do basenu. 

Informujemy, że w trosce o Państwa 

bezpieczeństwo podejmujemy szereg 

działań, których celem jest ochrona zdrowia i 

zapewnienie bezpiecznego pobytu w naszym 

obiekcie. 

Jednocześnie informujemy o ryzyku 

zakażenia się koronawirusem COVID-19 w 

związku z przebywaniem w zbiorowisku 

ludzi. 

Prosimy o niekorzystanie z obiektu przez 

osoby, które źle się czują, mają gorączkę, 

obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, 

są objęte kwarantanną lub izolacją bądź 

miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z 

osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub 

chorą na COVID – 19. 

Basen będzie czynny od wtorku do niedzieli 

w godzinach od 10.00 do 18.00. W 

poniedziałki basen będzie nieczynny. 

Ceny biletów nie uległy zmianie: bilet 

Normalny – 10 zł,  bilet Ulgowy – 5 zł. 

Wszelkie informacje, dotyczące godzin 

otwarcia obiektu, cenników, uprawnień do 

ulgi, zasad obowiązujących na obiekcie w 

związku z pandemią, zmian w 

funkcjonowaniu obiektu znajdą Państwo na 

stronie   www.miedzylesie.pl w zakładce 

Basen kąpielowy w Międzylesiu. 

ZAJĘCIA WAKACYJNE 

 

 

  MGOK w Międzylesiu i Dom Kultury w 

Domaszkowie zaprasza dzieci na zajęcia 

wakacyjne. Zapraszamy dzieci w wieku 6-

12 lat. Zajęcia odbywać się będą w 

godzinach 10.00-13.00 w poniedziałki, 

środy i piątki. Ze względu na pandemię 

zajęcia odbywać się będą w reżimie 

sanitarnym. W związku z tym rodzice/ 

opiekunowie muszą wypełnić odpowiednia 

http://www.miedzylesie.pl/


oświadczenia dlatego też prosimy o 

zgłaszanie dzieci osobiście codziennie w 

godzinach 7.00-15.00 w MGOK. 

          Uwaga!! Ograniczona liczba dzieci w 

związku z przestrzeganiem procedur covid-

19. Osoby korzystające z opieki  OPS 

proszone są o zgłaszanie dzieci w OPS. 

Startujemy 15 lipca 2020 r o godz. 10.00. 

Zakończenie zajęć 26 sierpnia br.  

        Czy można zrobić zdjęcie bez aparatu 

fotograficznego? Co znaczy światłoczuły? 

Czy można rysować światłem?  

        Odpowiedzi na te i inne pytania będzie 

można  poznać podczas warsztatów  

wakacyjnych dla dzieci.  

          Dnia 6 sierpnia br. zapraszamy na 

warsztaty wakacyjne dla dzieci z Muzeum 

Pana Tadeusza „Światłem malowane” 

MGOK Międzylesie godz. 9.30, Dom 

Kultury Domaszków – 12.30  

        Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc 

ograniczona 15-osób . Zapisy do 4 sierpnia 

br.  w Ośrodkach . 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW 

ICH RODZIN 

 

NA CZAS NIEOKREŚLONY 

ZAWIESZA SIĘ SPOTKANIA                                                              

Z P. ZBIGNIEWEM 

CHRAPCZYŃSKIM… 

 
…jednak w czasie, który może być 

szczególnie  trudny dla osób uzależnionych, 

a także sprzyja nadmiernemu spożyciu 

alkoholu, można – w razie potrzeby 

otrzymania pomocy, kontaktować się z P. 

Zbigniewem Chrapczyńskim  

dzwoniąc :  

607 984 858 lub 74- 81 40 296 

 

MGOK ZAPRASZA 

Zapraszamy we wtorek 04 sierpnia 2020 na 

godz 17.00 do sali widowiskowej MGOK w 

Międzylesiu na koncert Zespołu wokalno-

instrumentalnego „Dwa Kolory” , który 

powstał na początku roku 2018 i działa przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie. . 

Artyści posiadają w swoim repertuarze 

najpiękniejsze piosenki słowiańskie oraz 

piosenki będące dziedzictwem kultury 

narodów wchodzących w skład Drugiej 

Rzeczypospolitej. Zespół swoimi 

występami podbija serca publiczności. 

Przypominamy, iż w związku z pandemią 

koronawirusa występ odbędzie się w 

warunkach zaostrzonego rygoru 

sanitarnego. 

 

RAPORT DOBOWY DLA 

GMINY MIĘDZYLESIE 

Według informacji z dnia 16.07.2020 r. : 

Kwarantanna  Sanepid - 15 

Kwarantanna Policja - 19 



Łącznie zarażonych - 17 

Obecnie zarażonych - 1 

Ozdrowiałych - 14 

Zmarłych – 2 

WEDŁUG INFORMACJI Z 

DNIA 16.07.2020 R. DLA 

POWIATU KŁODZKIEGO  

Kwarantanna  Sanepidu - 58 

Kwarantanna  Policji - 150 

Zarażonych - 268 

Zmarłych  -  13 

Ozdrowiałych - 237 

 

INICJATYWA SPOŁECZNA  

MIESZKAŃCÓW 

 

Mieszkańcy ul Wojska Polskiego  w 

Międzylesiu wykazali się społeczną 

inicjatywą sprzątając miejsce niedaleko 

dworca PKP w Międzylesiu. W sprzątaniu 

wzięło udział 14 osób. Nasz międzyleski  

ZUK  w ramach pomocy zabrał około 35 

worków 120 litrowych śmieci. 

Dziękujemy 

 

 

 

 

 



FINAŁ W DOMASZKOWIE 

 

 

 

 

04.07.2020 r o godz 17:00 nasi seniorzy 

podejmowali w meczu finałowym Pucharu 

Polski strefy wałbrzyskiej już III ligowca 

MKS Polonię Stal Świdnica. Do przerwy 

drużyna przyjezdnych prowadziła 4:0 po 

trzech bramkach Doriana Krakowskiego i 

jednym trafieniu samobójczym Adama 

Dubinko. Po zmianie stron szybko 

strzeliliśmy bramkę po wykorzystaniu 

błędu obrońców przyjezdnych przez 

Grzegorza Sochę i mimo lepszej gry w tej 

części, goście zaliczyli kolejne trzy trafienia 

za sprawą Edila De Souza Barrosi, 

Grzegorza Borowy, Marcosa Pauli 

Baumgarten i wynikiem 7:1 dla MKS 

Polonia Stal Świdnica mogła się cieszyć ze 

zwycięstwa i złotych medali a nasz zespól 

pomimo wysokiego wyniku mógł być 

zadowolony z tego że mogliśmy się 

zaprezentować na tak wysokim poziomie 

rozgrywek z jednym z najlepszych drużyn 

południowej części województwa 

dolnośląskiego. 

 

 

 

 Także GRATULUJEMY zawodnikom za 

podjętą walkę. Trenerowi Andrzejowi 

Mikołajczykowi za przygotowanie zespołu 

do tak ważnego meczu oraz dziękujemy 

wszystkim którzy włożyli mnóstwo pracy w 

przygotowania naszego obiektu sportowego 

do tego wydarzenia. Dziękujemy telewizji 

Sportowy Wałbrzych TV za relację ze 

spotkania. A MKS Polonii Stal Świdnica 

GRATULUJEMY zwycięstwa oraz 

liczymy że za tydzień równie skutecznie 

poradzą sobie w półfinale pucharu polski na 

szczeblu dolnośląskim.  

 



gm. Międzylesie 

Frekwencja   58,05% 

Liczba  kart ważnych 

3 349 

Liczba uprawnionych 

5 769 

FREKWENCJA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH I TURA WYBORÓW 

Numer Obwodowa Komisja Wyborcza 
Liczba  

uprawnionych 

Liczba  

kart 

wydanych 

Liczba  

kart wyjętych z 

kopert 

na kartę do 

głosowania 

Liczba  

kart 

ważnych 

Liczba  

głosów 

ważnych 

Liczba kart 

ważnych * 100 /  

Liczba 

uprawnionych 

1 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac 

Wolności 15, 57-530 Międzylesie 
992 607 5 612 612 61,69% 

2 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. 

Wojska Polskiego 11, 57-530 Międzylesie 
1 056 605 11 616 614 58,33% 

3 
Świetlica Wiejska, Boboszów 11, 57-530 

Międzylesie 
355 227 0 227 227 63,94% 

4 
Różańskie Centrum Informacji Wiejskiej, 

Różanka 53, 57-530 Międzylesie 
380 213 1 214 213 56,32% 

5 
Firma Budowlana PORR S. A., Roztoki 33, 

57-530 Międzylesie 
555 319 7 326 325 58,74% 

6 

Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, 

Długopole Górne 79, 57-520 Długopole-

Zdrój 

569 294 1 295 292 51,85% 



Numer Obwodowa Komisja Wyborcza 
Liczba  

uprawnionych 

Liczba  

kart 

wydanych 

Liczba  

kart wyjętych z 

kopert 

na kartę do 

głosowania 

Liczba  

kart 

ważnych 

Liczba  

głosów 

ważnych 

Liczba kart 

ważnych * 100 /  

Liczba 

uprawnionych 

7 

Filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury-

Dom Kultury, ul. Kolejowa 3, 57-522 

Domaszków 

934 509 2 511 508 54,71% 

8 
Świetlica wiejska, Goworów 14, 57-530 

Międzylesie 
537 343 2 345 344 64,25% 

9 
Świetlica Wiejska, Pisary 36, 57-530 

Międzylesie 
391 203 0 203 203 51,92% 

Razem 5 769 3 320 29 3 349 3 338 58,05% 

 

Wyniki głosowania w pierwszej turze 
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) Liczba głosów Procent głosów 

DUDA Andrzej Sebastian 1 415 42,39% 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1 094 32,77% 

HOŁOWNIA Szymon Franciszek 490 14,68% 

BOSAK Krzysztof 185 5,54% 

BIEDROŃ Robert 75 2,25% 

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 63 1,89% 

ŻÓŁTEK Stanisław Józef 8 0,24% 



Kandydat ( Nazwisko i imiona ) Liczba głosów Procent głosów 

JAKUBIAK Marek 3 0,09% 

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 2 0,06% 

TANAJNO Paweł Jan 2 0,06% 

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 0,03% 

Razem 
3 338 

 
 

Frekwencja w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 
 

Frekwencja   62,02% 
Liczba kart ważnych 

3 602 

Liczba uprawnionych 

5 808 

Wyniki głosowania w drugiej turze 
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) Liczba głosów Procent głosów 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1 827 51,19% 

DUDA Andrzej Sebastian 1 742 48,81% 

Razem 3 569  



Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych 

Numer Obwodowa Komisja Wyborcza 
Liczba  

uprawnionych 

Liczba  

kart 

wydanych 

Liczba  

kart wyjętych z 

kopert 

na kartę do 

głosowania 

Liczba  

kart 

ważnych 

Liczba  

głosów 

ważnych 

Liczba kart ważnych * 

100 /  

Liczba uprawnionych 

1 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 15, 

57-530 Międzylesie 
1 019 652 5 657 653 64,47% 

2 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Wojska 

Polskiego 11, 57-530 Międzylesie 
1 036 618 12 630 625 60,81% 

3 Świetlica Wiejska, Boboszów 11, 57-530 Międzylesie 364 251 1 252 250 69,23% 

4 
Różańskie Centrum Informacji Wiejskiej, Różanka 53, 

57-530 Międzylesie 
384 232 1 233 233 60,68% 

5 
Firma Budowlana PORR S. A., Roztoki 33, 57-530 

Międzylesie 
557 339 7 346 338 62,12% 

6 
Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Długopole 

Górne 79, 57-520 Długopole-Zdrój 
572 319 1 320 317 55,94% 

7 
Filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury-Dom Kultury, 

ul. Kolejowa 3, 57-522 Domaszków 
923 549 2 551 544 59,70% 

8 Świetlica wiejska, Goworów 14, 57-530 Międzylesie 544 367 2 369 368 67,83% 

9 Świetlica Wiejska, Pisary 36, 57-530 Międzylesie 409 243 1 244 241 59,66% 

Razem 5 808 3 570 32 3 602 3 569 62,02% 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


