
Szanowni Państwo.
Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy 

czas, w którym warto się na chwilę zatrzymać, 
wspomnieć mijający rok i przygotować się do 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

Był to trudny rok dla mieszkańców i samo-
rządu gminy. Troska i strach o bliskich, utrata 
pracy oraz niekończące się złe prognozy, które 
spływały na nas zewsząd, naprawdę mogły przy-
sporzyć wielu zmartwień i problemów.

Kolejne fale COVID-19 zaburzały również 
normalną pracę urzędu i utrudniały bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami. 

Mimo tych przeciwności możemy stwierdzić, 
że rok 2021 kończy się dla Gminy i mieszkańców 
sukcesem. Rozpoczęcie długo oczekiwanej budo-
wy nowej szkoły, pozyskanie ponad 20 mln dofi-
nansowania z różnych programów rządowych na 
inwestycje w infrastrukturę gminną, realizacja 
szeregu inwestycji poprawiających wizerunek 
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Z GABINETU SKARBNIKA

gminy i ułatwiających co-
dzienne życie mieszkańców. 
To wszystko będą mogli Pań-
stwo przeczytać w tym numerze biuletynu.

Zdystansujmy się jednak na chwilę od wszyst-
kiego, co dzieje się na świecie i z uśmiechem na 
ustach oczekujmy tego, co ma nadejść. Życzy-
my, abyście chociaż na te kilka dni, zapomnieli 
o wszystkich kłopotach i poświęcili ten czas na 
kontakt z najbliższymi osobami. Życzymy ciepła, 
miłości i bliskości przy wigilijnym stole oraz spo-
koju ducha przez cały okres świąteczny.

Niech pięknie udekorowana choinka, wspa-
niałe prezenty, pyszne potrawy nastrajają Was 
tylko dobrym humorem! Pamiętajmy, że warto 
dbać o te dobre wspomnienia i je kolekcjonować, 
gdyż pozostaną z nami na zawsze. 

Chcielibyśmy także złożyć serdeczne życzenia 
z okazji rozpoczynającego się już niebawem roku 
2022. Życzymy, aby ten rok był przede wszystkim 
spokojny i bezpieczny. Dużo wytrwałości, realiza-
cji wszystkich planów i marzeń, które były do tej 

pory od-
kładane na 
później. Niech 

nadchodzący nowy 
rok będzie owocny, 
pełen wyzwań i cieka-
wych planów. Życzy-
my, zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, radości 
i jeszcze więcej miłości. 

My możemy obiecać, że w 2022 roku będzie-
my pracować jeszcze intensywniej, aby spełnić 
oczekiwania mieszkańców Gminy Mysłakowice. 
Nie zwalniamy tempa, przed nami kolejne wy-
zwania, kontynuacja tegorocznych zadań. Ważne 
i trudne kolejne etapy budowy nowej szkoły, budo-
wa dróg, oświetlenia i infrastruktury towarzyszą-
cej. To wszystko wpłynie na dynamiczny rozwój 
i komfort życia w Naszej Gminie. Jeszcze raz, ży-
czę wszystkim Mieszkańcom Gminy Mysłakowice 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Z wyrazami szacunku Michał Orman

Minęła połowa kadencji samorządowej 
2018/2023. Dominująca jej część stała pod zna-
kiem pandemii i jej skutków finansowych dla 
budżetu Gminy Mysłakowice. Najważniejszym 
celem, który postawiły przed sobą służby finan-
sowe, było zachowanie równowagi finansowej 
w dobie uszczuplonych dochodów budżetowych 
oraz optymalne finansowanie zaplanowanych 
priorytetów inwestycyjnych. Skuteczne reagowa-
nie na niekorzystną sytuację gospodarczą wywo-
łaną pandemią COVID-19 pozwoliło na utrzy-
manie nadwyżki budżetowej stanowiącej funda-
ment płynnego finansowania zadań publicznych, 
które zaplanował Wójt i Rada Gminy w celu 
podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gmi-
ny Mysłakowice. Obecnie roczny budżet Gminy 
to kwota ponad 56 mln zł, z której finansowane 
są zadania publiczne, tj. oświata i wychowanie, 
gospodarka komunalna, pomoc społeczna, kul-
tura i sport, transport publiczny, gospodarka 
odpadami i ściekowa oraz szereg zadań inwesty-

cyjnych. Realizowane  
inwestycje dotyczą 
głównie zadań drogo-
wych, infrastruktury 
oświaty, infrastruktury 
przestrzeni publicznej, 
kulturalnej, rekreacyj-
nej i sportowej. Finan-
sowane są również pro-
gramy dotacyjne dla 
mieszkańców związane 

z wymianą źródeł ciepła na ekologiczne czy bu-
dową studni głębinowych. 

Rok 2021 ponownie zostanie zamknięty 
nadwyżką operacyjną budżetu gminy. Oznacza 
to, że budżet gminy jest w stabilnej kondycji fi-
nansowej, posiada doskonałą płynność finan-
sową i sprzyja inwestowaniu w infrastrukturę 
publiczną. Nadwyżka operacyjna gwarantuje 
budżetowi zdolność do pozyskiwania zewnętrz-
nych źródeł finansowania inwestycji w postaci 
dotacji, ale również z tytułu kredytów, pożyczek 
i obligacji Budżet Gminy nie posiada zobowiązań 
wymagalnych (przeterminowanych).

Z GABINETU WÓJTA
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Po wielu latach oczekiwań ruszyła budowa 
nowoczesnej placówki edukacyjnej dla Naszych 
dzieci i młodzieży. Jest to bardzo duże, kosztow-
ne, ale i potrzebne przedsięwzięcie, mające na 
celu poprawę warunków kształcenia uczniów 
i pracy kadry pedagogicznej w naszej gminie. 
Dzisiejsza szkoła mieszcząca się w zabytkowym 
pałacu nie spełnia współczesnych standardów 
kształcenia i edukacji. Częste awarie instalacji 
wodnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, 
jak i wyeksploatowanie pomieszczeń klasowych 
utrudniają proces nauki naszych pociech. Po 
przeprowadzeniu postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego pn. „Budowa Szkoły 
Podstawowej w Mysłakowicach – Etap I” wyko-
nawcą zadania została firma PRE-FABRYKAT 
Sp. z o.o. z Miłkowa. II etap inwestycji sfinan-
sowany zostanie m.in. ze środków Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gmina 
otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysoko-
ści 9 900 000,00 zł. 

Inwestycja zakłada budowę nowej szkoły 
przeznaczonej dla ok. 500 uczniów wraz z halą 
sportową, kompleksem boisk i obiektów lekko-
atletycznych, infrastrukturą drogowo-pieszo-ro-
werową, placem zabaw i parkingiem. 

URZĄD GMINY
Budowa Szkoły Podstawowej  
w Mysłakowicach

Opłata 
reklamowa 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. po-
wstał obowiązek składania dekla-
racji na opłatę reklamową od ta-
blic i urządzeń reklamowych dla 
wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści gruntowych na terenie gminy 
Mysłakowice. Opłacie nie podlegają 
szyldy znajdujące się na działce, na 
której jest prowadzona działalność 
gospodarcza. 

Druk deklaracji na opłatę re-
klamową można pobrać ze strony 
BIP Urzędu Gminy Mysłakowice, 
który znajduje się w zakładce: for-
mularze i wnioski, pozycja podat-
ki i opłaty lokalne. Wprowadzenie 
opłaty reklamowej pozytywnie 
wpłynęło na zapewnienie ładu 
w przestrzeni krajobrazowej na te-
renie naszej gminy.

przed wprowadzeniem obowiązku opłaty reklamowej  
z 2019 roku...

... i po dwóch latach 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg

Gmina Mysłakowice otrzymała dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w ramach programu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Po-
zyskane środki wykorzystane zostaną na przebu-
dowę przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego, 
na wysokości Gminnego Ośrodka Kultury. W ra-
mach inwestycji ma powstać wyniesione przejście 
dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem 
strefy dojścia oraz oczekiwania pieszych. Koszt 
zadania to 25 000 zł, dofinansowanie 20 000 zł. 
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Dzień Sołtysa
Jedenastego mar-
ca jest obchodzo-
ny w Polsce Dzień 
Sołtysa. To święto 
ma na celu okaza-
nie wdzięczności 
i szacunku tym 
wszystkim oso-
bom, które na co 
dzień dbają o swo-
je sołectwa. In-
stytucja sołtysów 
pojawiła się już 
w średniowieczu. 
Osoby mające 
pełnić tą funkcję, 
były wyznaczane 
przez feudalnych 
panów. Do głównych obowiązków sołtysa nale-
żało zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie 
wiejskiej, a także pełnienie roli wiejskiego sędzi.

Obecnie, nasze wspaniałe Panie i Panowie 
sołtysi z wielkim oddaniem zajmują się sprawami 
lokalnymi, godnie reprezentują swoje sołectwa, 
prowadzą zebrania wiejskie, wspierają realizację 
uchwał Rady Gminy Mysłakowice.

Z tej okazji Wójt Gminy Mysłakowice Michał 
Orman złożył wszystkim Paniom Sołtyskom 
i Panom Sołtysom z terenu Naszej Gminy ser-
deczne życzenia pomyślności w życiu osobistym, 
a także wszelkich sukcesów, a przede wszystkim 
wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców na-
szej pięknej gminy.

Inwestycja przy ulicy Daszyńskiego

Po trzech miesiącach intensywnych 
prac zakończono inwestycję mającą na celu 
remont istniejącej infrastruktury drogowej, 
rekreacyjnej i estetycznej przy ul. Daszyń-
skiego dz. nr 1203 (skwer drogi przy daw-
nych zakładach Orzeł). 

W dniu 9 grudnia 2021 Wójt Gminy 
Mysłakowice Michał Orman wraz zapro-
szonymi gośćmi, Senatorem RP Krzyszto-
fem Mrozem, Przewodniczącym Rady Po-
wiatu Karkonoskiego Eugeniuszem Kleśtą, 
Dyrektorem GOK-u Marianną Ostrowską, 
dyrektorem Biura Poselskiego Panem Sła-
womirem Sobalą, który w imieniu Pani 
Minister Marzeny Machałek odczytał list 
gratulacyjny, oraz dziećmi z Przedszkola 
Publicznego w Mysłakowicach oficjalnie 
przecięli wstęgę i oddali skwer do użytko-
wania mieszkańcom Naszej Gminy.

Projekt inwestycji zakładał całkowity 
remont istniejącego placu, między innymi:
–  remont chodników głównych, przebu-

dowa nawierzchni i wykonanie dodatko-
wych ciągów komunikacyjnych, umoż-
liwiających dojście do poszczególnych 
miejsc wypoczynkowo-zabawowych;

–  od strony budynku mieszkalnego przy 
ul. Daszyńskiego 16 wyznaczono teren, 
na którym ustawiono betonowy stół do 
gry w szachy;

–  po stronie przeciwnej urządzono ogro-
dzony plac zabaw dla dzieci z bezpieczną 
nawierzchnią;

– od strony byłego biurowca Zakładów 

Lniarskich ustawiono przyrządy do ak-
tywnej rekreacji – siłownia fitness;

–  przy głównych chodnikach ustawiono 
ławki parkowe, śmietniki oraz cztery 
lampy typu LED o wystroju parkowym;

–  zdegradowana fontanna została rozebra-
na i odbudowana z betonu obłożonego 
płytami granitowymi, a zwieńczona her-
bem Gminy Mysłakowice;

–  ciągi komunikacyjne wyłożono płytka-
mi chodnikowymi o kolorowej, grysowej 
fakturze z obrzeżami betonowymi;

–  wykonano wiatę na kubły do gromadze-
nia odpadów komunalnych;

–  na nowo wykonano nawierzchnię asfal-
tową dróg prowadzących do budynków 
mieszkalnych i garaży;

– wytyczono miejsca parkingowe dla 
mieszkańców i osób niepełnosprawnych;

– dla bezpieczeństwa mieszkańców uru-
chomiono monitoring wizyjny, z którego 
już kilkakrotnie korzystała policja;

– cały teren obsiano trawą i zasadzono po-
nad 40 nowych drzew.

Koszt inwestycji to 1,4 miliona złotych 
współfinasowany z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Mamy nadzieję, że nowe miejsce będzie 
służyć mieszkańcom, dzieciom i stanie się 
centrum zabawy, aktywności sportowej 
i odpoczynku dla wszystkich odwiedzają-
cych osób.

12 września 2021 roku w trakcie dożynek 
nastąpiło uroczyste nadanie „Sztandaru Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łomnicy”. Całość 
wydarzenia poprzedził uroczysty apel, hymn, 
podniesienie flagi państwowej, powitano gości 
i przedstawiono rys historyczny OSP Łomnica. 
Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał 
ksiądz prałat Mieczysław Bętkowski, nadania 
dokonał członek Zarządu Głównego ZOSP RP 
Waldemar Wojtaś.

Fundatorem sztandaru są: Nadleśnictwo 
Śnieżka oraz społeczność Łomnicy.

„…Aby sztandarem tym nawiązać do naj-
większych wartości, tradycji, wierności, honoru, 
godności dobrego imienia strażackiej służby. Aby 
za najwyższy trud i ofiarność w ratowaniu życia 
i mienia ludzkiego przed pożarami oraz innymi 
zagrożeniami dać symbol swego przywiązania 
i więzi naszego społeczeństwa ze strażakami, by 
pod sztandarem tym kształtowały swoje postawy 
patriotyczne kolejne pokolenia…”

Uroczyste nadanie „Sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy”
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1.  Roboty remontowe na drogach szutrowych:
–  Strużnica nr 60, 61 (dz. nr 107);
–  Łomnica, ul. Leśna (dz. nr 204/20);
–  Łomnica, ul. Karkonoska 58A, 58B, 58C 

(dz. nr 98/2);
–  Łomnica, ul. Karkonoska 66B (dz. nr 98/2);
–  Łomnica, ul. Radlicka;
–  Mysłakowice, ul. Szmaragdowa;
–  Mysłakowice, ul. Cmentarna;
–  Mysłakowice, ul. Jeleniogórska 27;
–  Łomnica, ul. Poprzeczna, dz. nr 215, 221/1;
–  Łomnica ul. Zacisze;
–  Kostrzyca, ul. Pogodna;
–  Kostrzyca, ul. Zielona Dolinka;
–  Wojanów, nr 62 „Jasiowa Dolina”;
–  Wojanów, dz. nr 209;
–  Gruszków, dz. nr 275/1.

Część wymienionych zadań została zreali-
zowana przy udziale i wkładzie własnym miesz-
kańców. Serdecznie dziękujemy za współpracę.
2.  Roboty remontowe na drogach asfalto-

wych:
– bieżące naprawy dróg asfaltowych przez 

pracowników Urzędu Gminy Mysłakowice,
3.  Roboty remontowe na obiektach mosto-

wych i kładkach pieszych:
–  Mysłakowice, ul. Łomnica – remont uszko-

dzonej bariery mostu;
–  Strużnica nr 11 – wymiana uszkodzonych 

kantówek drewnianych.
4. Inne roboty:
–  Mysłakowice, ul. Stawowa 1 – poszerzenie 

jezdni na łuku;

–  udrożnienie kanału wodnego w Łomnicy 
przy ul. Karkonoskiej 60;

–  Karpniki, ul. Nadrzeczna – usunięcie jed-
nej karpiny z pobocza jezdni;

–  Mysłakowice, ul. 1 Maja, usunięcie 4 kar-
pin z pobocza jezdni;

–  remont muru oporowego drogi Karpniki  –
ul. Nadbrzeżna;

–  Mysłakowice, ul. Stawowa – wykonanie 
studni chłonnej;

–  Mysłakowice, ul. Czerwony Dworek 8A  
– 11A – ścięcie pobocza drogi;

–  remont łącznika Mysłakowice ul. Daszyń-
skiego – ul. Włókniarzy;

–  przebudowa przepustu drogowego, Buko-
wiec, ul. Szkolna;

–  przebudowa przepustu drogowego, Grusz-
ków, dz. nr 125;

–  naprawa przepustu drogowego w m. Dą-
browica.

5.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego:

1) Uspokojenie ruchu na drogach:
–  Kostrzyca, ul. Karpacka;
–  Kostrzyca, ul. T. Kościuszki;
–  Krogulec, nr 2-5 i nr 34;
–  Mysłakowice, ul. J. Sułkowskiego;
–  Mysłakowice, ul. Dolna;
–  Mysłakowice, ul. Nadbrzeżna;
–  Bobrów nr 30.
2)  Oznakowanie zwiększające bezpieczeństwo:
–  Łomnica, ul. Karkonoska 111, 146, 156  

– lustra drogowe;
–  Łomnica ul. Karkonoska 64A – droga bez 

przejazdu;
–  Bobrów nr 35 i nr 40 – zwierzęta gospodarskie;
–  Wojanów nr 38 – lustro drogowe.

W 2021 roku zrealizowano lub rozpoczęto 
kilka kluczowych inwestycji, mających na celu 
poprawę infrastruktury drogowej i mostowej na 
terenie naszej gminy:

1)  Przebudowa drogi nr 115180D w Dąbrowi-
cy:

–  długość odcinka drogi: 1,415 km;
–  wartość inwestycji: 1 423 640,97 zł, finanso-

wane ze środków Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych; 

2)  Przebudowa ulicy Fabrycznej w Mysłakowi-
cach wraz z budową oświetlenia:

–  długość odcinka drogi: 330,90 m,
–  13 nowych lamp;
–  wartość inwestycji: 401 155,29 zł, finanso-

wane ze środków Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych; 

3)  Budowa chodnika w Kostrzycy.
Wyłoniony został wykonawca dla II i III 

etapu inwestycji, która obejmuje odcinek od 
przystanku w Kostrzycy (przy wyjeździe w stro-
nę Kowar) do Szkoły Podstawowej w Kostrzycy 
oraz od mostu przy przystanku obok świetlicy 

wiejskiej w Kostrzycy do mostu obok starego 
Młyna.

Realizacja inwestycji planowana jest na 2022 
rok. Wartość inwestycji: 1 687 501,08 zł.
4)  Remont mostu na ulicy Leśnej w Karpni-

kach: 
–  długość obiektu: 5,40 m;
– wartość inwestycji: 183 787,83 zł, inwestycja 

dofinansowana w kwocie 89 400 zł z Nadle-
śnictwa Śnieżka.

5)  Przebudowa ulicy Polnej w Mysłakowicach:
–  długość odcinka drogi: 48,87 m;
–  wartość inwestycji: 49 999,50 zł.

Inwestycje drogowe 
w gminie Mysłakowice

Ulica Fabryczna przed...

Bieżące naprawy 
dróg gminnych 

INWESTYCJE w GMINIE

Droga w Dąbrowicy

Przepusty

... i po remoncie
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Oświetlenie

AWARIE
Oprócz rozbudowy oświetlenia na bieżąco wykonywane są 

również prace remontowe już istniejącej sieci, tj. wymiana zega-
rów, opraw na energooszczędne, wymiana uszkodzonych słupów 
oświetleniowych itp. 

Awarie oświetlenia prosimy zgłaszać na numer telefonu 
75 64 39 983 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–13.00 
lub pod adresem email: techniczny@myslakowice.pl

Dofinansowanie z Urzędu  
Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego 

W bieżącym roku wykonano remont przepustów melioracji szcze-
gółowej w Kostrzycy: 
– zakres inwestycji: 4 przepusty w pasie drogi, działki nr 101/6,  

167/2, 222
– wartość inwestycji: 86 500,00 zł, współfinansowane w wysokości 

35 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego oraz ze środków funduszu sołeckiego.

Spośród wielu inwestycji w Gminie Mysłakowice na bieżąco rozbu-
dowywane jest oświetlenie uliczne miejscowości. 

W ostatnim czasie rozbudowano je w:
–  Bukowcu, ul. Tokarska – 6 lamp, wartość inwestycji: 33 221,07 zł;
–  Wojanowie (droga wzdłuż boiska) – 20 lamp, wartość inwestycji: 

116 234,42 zł;
–  Łomnicy, ul. Karkonoska – 4 lampy, wartość inwestycji: 23 985,00 zł;
–  Łomnicy przy ul. Karkonoskiej do skrzyżowania z ul. Radlicką  

– 6 lamp – wartość zadania 16 872,34 zł,

Modernizacja oświetlenia:
1.  Wymienione zostały 3 słupy oświetleniowe oraz 4 oprawy przy  

ul. Włókniarzy w Mysłakowicach oraz 1 słup oświetleniowy i opra-
wa, które uległy przegniciu i groziły przewróceniem się, przy drodze 
na cmentarz w Łomnicy  – koszt wymiany 13 284,00 zł.

2.  Wymienionych zostało 8 opraw oświetleniowych na terenie Szkoły 
Podstawowej w Mysłakowicach na nowe typu LED – koszt wymiany 
7 561,13 zł.

3.  Wymieniony został naświetlacz przy kościele w Mysłakowicach 
– koszt wymiany 613,77 zł. 

4.  Wymienione zostały stare oprawy na 2 nowe typu LED w Gruszko-
wie – koszt wymiany 2 435,00 zł.

5.  Wymienione zostały stare oprawy na 3 nowe typu LED w Łomnicy 
od ul. Karkonoskiej do ul. Radlickiej – koszt wymiany 2 887,79 zł.

6.  Wymieniona została uszkodzona oprawa na słupie oświetleniowym 
przy ul. Starowiejskiej w Mysłakowicach – koszt wymiany 570,15 zł.

7.  Wymieniony został uszkodzony słup i oprawy wraz z linią kablową 
napowietrzną przy. ul. Wojska Polskiego w Mysłakowicach (na za-
kręcie przed stacją ORLEN) – koszt wymiany 9 572,88 zł. 

8.  Wymieniony został uszkodzony koparką kabel zasilający oświetle-
nie na cmentarzu komunalnym w Mysłakowicach – koszt wymiany 
4 771,17 zł.

9.  Wymieniony został uszkodzony słup i oprawy wraz z fundamentem 
przy. ul. Karkonoskiej 43 w Łomnicy – koszt wymiany 4 120,50 zł.

Przepusty

Zagospodarowanie 
działki nr 446/2  

przy remizie strażackiej 
w Łomnicy

W ramach inwestycji wykonany został plac 
z kostki brukowej, ustawione zostały ławki, kosze 
na śmieci oraz stojaki na rowery. W przyszłości 
w centralnym miejscu placu umieszczone zostaną 
maszty flagowe wraz z pomnikiem. Wartość in-
westycji 75 000 zł. 
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Mała architektura 
W 2021 roku zagospodarowano teren działki nr 170/1 i 170/2 obok 

remizy strażackiej przy ul. Rudawskiej w Karpnikach, poprzez montaż 
elementów małej architektury. Ustawiono stojak na rowery, betonowy 
stół do gry w szachy oraz betonowy grill. Przeprowadzono również III 
etap zagospodarowania terenu dz. nr 113/2, 113/1, 112/1 obok zielonego 
mostu w Wojanowie. Wykonano ciągi komunikacji pieszej o nawierzchni 
z kostki kamiennej i zamontowano ławki parkowe, stojaki na rowery oraz 
betonowe kosze. O dwie nowe ławki wzbogaciła się także wieś Mysła-
kowice. Zadania zrealizowane zostały ze środków funduszu sołeckiego. 

Parking w Strużnicy
W dniu 2 października w Strużnicy oficjalnie oddano do użytku 

parking wraz z dodatkową małą architekturą. Zakres prac inwestycyj-
nych obejmował budowę utwardzonego kostką betonową placu manew-
rowego z 24 miejscami postojowymi. Bezpośrednio przy placu wybu-
dowano dla turystów miejsce spotkań i odpoczynku, na które składają 
się elementy małej architektury: ławki, stoły piknikowe, stojaki na ro-
wery oraz kosze na śmieci. Ustawiono również tablicę informacyjną ze 
zdjęciami i mapą lokalizacyjną. Parking mieści się w pobliżu szlaków 
turystycznych, które prowadzą do Starościńskich Skałek – jednej z naj-
większych atrakcji Rudaw Janowickich. Całkowity koszt inwestycji to 
180 000 zł, częściowo finansowany ze środków funduszu sołeckiego.

Wiaty przystankowe 
W ostatnim roku powstały cztery nowe wiaty przystankowe 

w gminie: dwie w Łomnicy, jedna w Bobrowie oraz jedna w Karpni-
kach przy zabytkowej Alei Lipowej. Zadanie zrealizowane zostało ze 
środków budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego wsi Karpniki, Łom-
nica i Wojanów-Bobrów.

Ujednolicenie wiat przystankowych na terenie Gminy Mysłakowice 
jest przedsięwzięciem realizowanym od 2016 roku. Zadanie będzie kon-
tynuowane do czasu wymiany wszystkich starych wiat na terenie gminy.

Rekultywacja stawu w Mysłakowicach
Gmina Mysłakowice zleciła firmie Aqu Clean Service biologiczne 

oczyszczenie, rekultywację, odmulanie a także usuwanie odorów po-
chodzenia organicznego w zbiorniku wodnym w Mysłakowicach. Za-
stosowana metoda pozwala na przywrócenie równowagi biologicznej 
ekosystemu w akwenie wodnym. Dzięki specjalnym preparatom likwi-
duje się odory gnilne, zmniejsza się osady mułu, eliminuje emisję siarko-
wodoru i amoniaku, czyli przywraca się pierwotne funkcje ekosystemu 
wodnego. Dodatkowo zastosowano nasadzenia roślinności wodnej, któ-
ra wspomaga naturalne procesy samooczyszczania się zbiornika. War-
tość zadania 89 640 zł. Zastosowana metoda bioremediacji jest bezin-
wazyjna w środowisko naturalne i zdecydowanie tańsza od mechanicz-
nego oczyszczania stawu z mułu, która została oszacowana na 2 mln zł.  
Ostatnie oczyszczanie stawu miało miejsce w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia.

Remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Gruszkowie 

W bieżącym roku w ramach zadania inwestycyjnego wykonane zo-
stało umocnienie fundamentów oraz wzmocnienie tylnej ściany budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Gruszkowie. W celu zapobiegania niszczeniu 
budynku wykonano również odprowadzenie deszczówki wraz z oczysz-
czeniem rowu za budynkiem. Wartość zadania wyniosła 37 515,00 zł.
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Nowa brama wjazdowa na 
plac zabaw w Karpnikach

Plac zabaw w Karpnikach, położony przy ulicy Rudawskiej docze-
kał się nowej bramy wjazdowej. Zadanie, którego wartość wyniosła 
6 000 zł, zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Karpniki. 

Bezpieczna nawierzchnia  
przy Gminnym Ośrodku Kultury

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Mysłakowi-
ce powstała bezpieczna nawierzchnia przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury. Wykonana jest z płyt SRB z gumowymi obrzeżami.  
Nawierzchnia posiada wszelkie wymagane atesty i certyfikaty, po-
twierdzające jej bezpieczeństwo. 

Nowe tablice informacyjne
Na terenie naszej gminy pojawiło się w bieżącym roku kilka nowych 

tablic informacyjno-turystycznych. Dwie tablice postawione zostały 
w Dąbrowicy, jedna w Krogulcu. 

Monitoring
W ramach podnoszenia bezpieczeństwa na 

terenie naszej Gminy w ostatnim roku rozbudo-
wany został monitoring. Na budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mysłakowicach zamontowa-
ne zostały kamery, które monitorują plac przy 
ul. Daszyńskiego, a w Łomnicy na budynku świe-
tlicy wiejskiej – monitorujące plac zabaw oraz oto-
czenie świetlicy.

Spis powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. trwał Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi:
–  pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 

2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
–  drugi spis próbny odbył się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r.  

w 16 gminach (po jednej w każdym województwie).
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 był w pełni re-

alizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiąz-
kiem spisowym były objęte:
–  osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w miesz-

kaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania;

–  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec 

Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku 
dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązała Urzędy Gmin do 
udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji sa-
mospisu. Pracownicy naszego Urzędu Gminy w Mysłakowicach przez 
cały okres trwania spisu pomogli ponad kilkuset osobom niemającym 
dostępu do internetu, przyjmując ich w specjalnie przygotowanym miej-
scu. Aby wyjść mieszkańcom naprzeciw przed Urzędem Gminy był roz-
kładany namiot zachęcający do udziału w spisie.
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Pierwszy w Gminie  
Skatepark

We wrześniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego 
skateparku przy ul. Wojska Polskiego w Mysłakowicach. Jest to pierw-
szy tego typu obiekt na terenie naszej gminy. Od pierwszych dni skate-
park cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczne grupy dzieci 
i młodzieży, zarówno z naszej gminy, jak i z okolicznych miejscowości 
korzystają chętnie z tego miejsca, chwaląc zastosowane rozwiązania. 
Projekt był konsultowany z młodzieżą oraz osobami uprawiającymi 
skateboarding i scootering. 

Wartość inwestycji to 560 000 złotych. Cześć tej kwoty pochodziła 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą generalnym 
była firma DOM-BUD z Gliwic.

ZADANIA DOFINANSOWANE • PROJEKTY

Remont 
Remizy OSP  
w Łomnicy

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy uzyskała w tym 
roku nowy wygląd. Przeprowadzono remont elewacji polegający na 
położeniu 290 m2 tynku sylikatowego (struktury) oraz 35 m2 mozaiki. 
Środki na remont pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Łomnica oraz  
budżetu Gminy Mysłakowic.

Święto Niepodległości
11 LISTOPADA 2021 mieszkańcy Gminy Mysłakowice 

uczcili wspólnym spotkaniem w nowo oddanym parku rekreacyj-
nym przy ul. Daszyńskiego. Wójt Gminy Michał Orman wraz 
z Zastępcą Grzegorzem Truchanowiczem przywitali wszystkich 
zgromadzonych i przypomnieli, jak ważne jest to spotkanie. 
Mieszkańcy wysłuchali krótkiego przemówienia Wójta Gminy 
o historii i walce o niepodległość na przestrzeni wieków. W bla-
sku słońca dumnie powiewały biało-czerwone flagi, a o godz. 
11.11 wszyscy zgromadzeni uroczyście odśpiewali 4 zwrotki 
Hymnu Państwowego, który uleciał w przestrzeń na skrzydłach 
wolności. Niech taki obraz zostanie z nami po wsze czasy, tego 
życzymy wszystkim i dziękujemy za obecność. Zapraszamy na 
kolejne obchody Narodowego Święta Niepodległości za rok.
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Urząd Gminy w Mysłakowicach wycho-
dząc naprzeciwko oczekiwaniom osób niepeł-
nosprawnych i seniorów zamieszkałych w na-
szej gminie wybudował pochylnię podjazdową.

Pochylnia przeznaczona jest dla osób nie-
pełnosprawnych, a zrealizowana została w ra-
mach projektu „Likwidacja barier architekto-
nicznych w budynku Urzędu Gminy w My-
słakowicach poprzez zakup i montaż pochylni 
i platformy schodowej dla osób niepełnospraw-
nych”. Całe zadanie ma na celu dostosowanie 
budynku i ułatwienie osobom niepełnospraw-
nym załatwianie spraw urzędowych. 

Inwestycja została dofinansowana ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrów-
nywania różnic między regionami w kwocie 19 
657,74 zł. 

W zakres projektu wszedł również montaż 
platformy schodowej dla osób niepełnospraw-
nych wewnątrz budynku urzędu.

Całkowity koszt inwestycji to 59 655,00 zł.
Budynek Urzędu Gminy w Mysłakowicach 

sukcesywnie zmienia swój wizerunek, odre-
montowano już część pomieszczeń biurowych, 
wykonano nową elewację, zamontowano nowe 
tablice informacyjne wraz z herbem gminy 
oraz oświetlenie. W przyszłości planowana jest 
rozbudowa parkingu, aby ułatwić dojazd i par-
kowanie petentom.

W ramach dofinansowania ze środków 
PFRON, w ramach programu „Wyrównywanie 
różnic między regionami III” realizowany jest 
również projekt „Zakup miniautobusu 20-oso-
bowego przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwa-
lidzkich, na potrzeby Gminy Mysłakowice”. 
Autobus wykorzystywany będzie do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w szczególności do 
codziennego dowozu dzieci i młodzieżyh do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Jeleniej Górze. 

Koszt zadania to 306 270 zł.

Program wyrównywania różnic między regionami
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Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mysłakowicach w 2021 roku

W październiku 2020 roku Gmina Mysłakowice, reprezentowana 
przez Wójta Gminy Michała Ormana podpisała porozumienie z Za-
kładem Karnym w Zarębie, reprezentowanym przez kpt. mgra Daniela 
Workuna. Przedmiotem porozumienia jest zwiększanie efektywności 
oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych osób odbywających 
karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego. Oddziały-
wania prowadzone są poprzez warsztaty z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom, w tym także uzależnieniom behawioralnym pn. „Od-
nowa”. Zajęcia prowadzone są cyklicznie przez Katarzynę Makowską 
– pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych. Skierowane są do osób odbywających karę pozbawienia 
wolności, w szczególności do mieszkańców zamieszkujących na tere-
nie Gminy Mysłakowice. W ramach ww. oddziaływań osoby skazane 
ręcznie wykonały metalowe serca na plastikowe nakrętki, które trafiły 
do czterech miejscowości na terenie Gminy: Mysłakowic, Łomnicy, 
Wojanowa i Karpnik. Gmina Mysłakowice podpisała porozumienie 
z Fundacją Wrocławskie Hospicjum w celu przekazywania zebranych 
nakrętek dla dzieci chorych przebywających w hospicjum. Dzięki le-
czeniu i rehabilitacjom hospicjum zapewnia dzieciom szczęśliwe dzie-
ciństwo i godne życie. W omawianym okresie osoby odbywające karę 
w Zakładzie Karnym w Zarębie w ramach programu profilaktycznego 
pn. „Odnowa” poprawiły estetykę Gminy poprzez pomalowanie barier 
mostowych w miejscowości Łomnica. 

Na terenie Gminy funkcjonuje Grupa Samopomocowa „Nie jesteś 
sam” dla osób z problemem alkoholowym, dla rodzin, w których wy-
stępuje problem alkoholowy. Ma charakter otwarty. Została założo-
na w celu pogłębienia rozwoju osobistego, wsparcia terapeutycznego, 
emocjonalnego. Osoby spotykające się w grupie to mieszkańcy Gminy 
Mysłakowice. Spotykają się, aby wzajemnie sobie służyć swoim do-
świadczeniem, siłą i nadzieją w rozwiązywaniu problemów, z którymi 
spotykają się w życiu codziennym. Grupa prowadzona jest przez pełno-
mocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
Katarzynę Makowską. W roku 2021 przeprowadzane były warsztaty 
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spo-
żywania alkoholu oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy. Spotka-
nia odbywały się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Łomnicy, w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Mysłakowicach oraz w Ośrodku Szkolenia i Wy-
chowania OHP w Mysłakowicach. Odbiorcami zajęć były dzieci, mło-
dzież, osoby dorosłe i seniorzy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w My-
słakowicach wraz z Klubem Sportowym „Łomnica” w roku 2021 organi-

zowała II Festyn Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka pn. „Żyj zdrowo 
i sportowo”. Festyn skierowany był do dzieci, a także rodziców zamiesz-
kujących na terenie Gminy Mysłakowice. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w My-
słakowicach zorganizowała w roku 2021 na terenie świetlicy środowi-
skowej w Łomnicy dzień profilaktyczny pn. „Nie biorę, nie piję i zdrowo 
żyję” – Bezpieczny powrót do szkoły. Przeprowadzono zajęcia profilak-
tyczne, zabawy, gry integracyjne, konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny 
powrót do szkoły”. W ramach międzysektorowej polityki przeciwdzia-
łania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Gminny Ośrodek 
Kultury w Mysłakowicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Mysłakowicach oraz Sołtysi zrealizowali projekt 
pn. „Pracownia Świętego Mikołaja”. Odbyły się spotkania warsztatowe 
skierowane do dzieci, ich rodzin, spotkania z Mikołajem, spektakle oraz 
podarunki dla najmłodszych. 

W roku 2021 pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych na bieżąco podejmował szereg działań profi-
laktycznych zmierzających do zaprzestania spożywania napojów alko-
holowych oraz zmiany struktury ich spożywania przez mieszkańców 
Gminy Mysłakowice. 
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Dotacje do budowy 
studni wierconych

Od 2020 roku w naszej gminie funkcjonuje 
program mający na celu udzielenie mieszkań-
com Gminy Mysłakowice dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej 
na budowie studni wierconych. W 2020 roku 
podpisano 21 umów z mieszkańcami naszej 
Gminy, na kwotę 105 tysięcy złotych. W tym 
roku program cieszył się nieco mniejszym za-
interesowaniem, podpisano 7 umów na kwotę 
35.000 zł. O dotację mogą ubiegać się miesz-
kańcy nieposiadający możliwości wpięcia do 
gminnej sieci wodociągowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym roku po raz czwarty został przeprowadzony nabór wnio-
sków na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania na ekologicz-
ne. Nabór trwał od 1 marca do 15 października 2021 r. Złożone zostały 
84 wnioski, z czego 79 zakwalifikowano do dotacji. Tegoroczny nabór 
cieszył się największym z dotychczasowych zainteresowaniem. Kwota 
łącznego dofinansowania dla mieszkańców wynosi 592.752,90 zł.

W poprzednich latach dofinansowania również cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. W naborze z roku 2018 wypłacono 368.460,20 zł, 
z 2019 na kwotę 420.293,49 zł, a w 2020 roku 336.088,86 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się prawni właściciele domów jed-
norodzinnych lub lokali mieszkalnych. Kwota dotacji może wynieść do 
7000 zł na lokal mieszkalny i 10 000 zł na dom jednorodzinny. Miesz-
kańcy bardzo chętnie korzystają z dotacji gminnej i wymieniają stare 
piece na piece ekologiczne, dzięki czemu powietrze w naszej gminie staje 
się czystsze.

Dotacje do wymiany  
źródeł ogrzewania

Wycinka drzew  
i krzewów 

Przypominamy, że zgodnie z usta-
wą o ochronie przyrody, każdy wła-
ściciel nieruchomości planujący wy-
ciąć drzewo ze swojej posesji, w celu 
niezwiązanym z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej zobowiązany 
jest dokonać zgłoszenia tego zamiaru 
w Urzędzie Gminy, jeżeli obwód pnia 
na wysokości 5 cm od ziemi wynosi 
więcej niż:
–  80 cm (topola, wierzba, klon jesio-

nolistny i srebrzysty)
–  65 cm ( kasztanowiec zwyczajny, ro-

binia akacjowa, platan klonolistny)
–  50 cm w przypadku wszystkich po-

zostałych gatunków.
Jeżeli drzewo lub krzewy usu-

wane mają być na cele związane 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, należy zwrócić się do Wójta 
Gminy o wydanie zezwolenia w for-
mie decyzji administracyjnej. 

Należy pamiętać, że drzewa po-
winno się wycinać poza sezonem lęgo-
wym ptaków, czyli od 15 października 
do 1 marca.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
1 lipca tego roku rozpoczął się proces składania deklaracji 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), któ-
ry ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spa-
lania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią 
deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wycho-
dzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany, 
podpis elektroniczny albo e-dowód, za pośrednictwem strony: 
www.zone.gnumb.gov.pl

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeśli twój dom po-
siada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione 
przed 1 lipca 2021 r. Na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Je-
żeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 
1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Jeśli nie ma  
możliwości złożenia deklaracji on-line, można to zrobić osobi-
ście w siedzibie Urzędu Gminy/lub za pośrednictwem poczty 
– wysyłając listem.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest 
W roku 2021 z terenu Gminy Mysłakowice usunięte zo-

stały 32 tony wyrobów zawierających azbest. Wnioski o udział 
w zadaniu mogli składać mieszkańcy, którzy posiadają wyroby 
azbestowe na terenie swojej nieruchomości. Koszt realizacji te-
gorocznej zbiórki to nieco ponad 25.000,00 zł. 

70% kosztów na realizację zadania gmina otrzymała ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, 15 % ze środków Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze, a pozostała część sfinansowana została ze środków bu-
dżetu Gminy.
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Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Mysłakowice

Odbiorem i zagospodarowaniem odpa-
dów komunalnych na terenie gminy Mysła-
kowice zajmuje się PUPiH COM-D Sp. z o. o. 
wyłoniona w wyniku przeprowadzonego po-
stępowania przetargowego.

Gmina Mysłakowice rozlicza się z Wy-
konawcą w oparciu o rzeczywisty tonaż ode-
branych i zagospodarowanych odpadów ko-
munalnych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z pobranych opłat po-
krywane są koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami. Gmina nie może 
zarabiać na wywozie odpadów komunalnych, 
przewiduje się, że w 2021 roku do systemu do-
płaci się z budżetu ok. 1 mln złotych.

Dzięki tym dopłatom mieszkaniec Gmi-
ny Mysłakowice wnosi najniższe opłaty za 

gospodarowanie odpadami w całej Kotlinie 
Jeleniogórskiej.

W celu poprawy gminnego systemu go-
spodarowania odpadami Rada Gminy podjęła 
szereg uchwał stanowiących prawo miejscowe. 

Najważniejsze zmiany na rok 2022 to:
– likwidacja worków do segregacji,
– obowiązek wyposażenia nieruchomości 

przez właściciela w pojemniki na wszystkie 
frakcje zbierane selektywnie,

Najlepszym sposobem segrego-
wania odpadów jest umieszcze-
nie ich w oddzielnych pojem-
nikach lub workach w miejscu 
wytwarzania „u źródła”:

PAPIER to m.in.:
• opakowania z papieru lub tek-

tury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać 
do papieru następujących odpa-
dów:
• papier powlekany folią i kalka;
• kartony po mleku i napojach;

Zasady optymalnej segregacji
• opakowania po produktach spo-

żywczych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, rekla-

mówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owo-

cach i innych produktach;
• puszki po napojach, sokach;
• puszki z blachy stalowej po żyw-

ności (konserwy);
• złom żelazny i metale kolorowe;
• metalowe kapsle z butelek, za-

krętki słoików i innych pojem-
ników;

• folia aluminiowa;
• kartoniki po mleku i napojach – 

wielomateriałowe odpady opa-
kowaniowe.

Nie powinno się wrzucać 
do pojemników na tworzywa 
sztuczne i metale następujących 
odpadów:
• strzykawki, wenflony i inne ar-

tykuły medyczne;
• odpady budowlane i rozbiór-

kowe;
• nieopróżnione opakowania po 

lekach i farbach, lakierach i ole-
jach;

• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny; inne odpady komu-
nalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa 
sztuczne przed wrzuceniem do 
worka.

SZKŁO 
OPAKOWANIOWE  

to m.in.:
• butelki i słoiki szklane po napo-

jach i żywności;
• butelki po napojach alkoholo-

wych;

• pieluchy jednorazowe i pod-
paski;

• pampersy i podkładki;
• worki po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowla-
nych;

• tapety;
• inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne).

TWORZYWA 

SZTUCZNE I METALE 
to m.in.:
• butelki po napojach;
• opakowania po chemii gospo-

darczej, kosmetykach (np. szam-
ponach, proszkach; płynach do 
mycia naczyń itp.);

• szklane opakowania po kosme-
tykach.

Nie powinno się wrzucać do 
szkła następujących odpadów:
• szkło stołowe – żaroodporne;
• ceramika, doniczki;
• znicze z zawartością wosku;
• żarówki i świetlówki;
• szkło kryształowe;
• reflektory;
• nieopróżnione opakowania po 

lekach, olejach, rozpuszczal-
nikach;

• termometry i strzykawki;
• monitory i lampy telewizyjne;
• szyby okienne i zbrojone;
• szyby samochodowe;
• lustra i witraże;
• fajans i porcelana
• inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowa-

nia opróżnione z produktu, bez 
zakrętek

Odpady 
BIODEGRADOWALNE 

– to m.in.:
• gałęzie drzew i krzewów;
• liście, kwiaty i skoszona trawa;
• trociny i kora drzew;
• owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do 
odpadów „zielonych” – roślin-
nych następujących odpadów:
• kości zwierząt;
• mięso i padlina zwierząt;,
• olej jadalny;
• drewno impregnowane;
• płyty wiórowe i MDF;
• leki;
• odchody zwierząt;
• popiół z węgla kamiennego;
• inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne).

JUŻ KOLORY WSZYSCY ZNAMY – SEGREGACJĘ ZACZYNAMY
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Pozostałe odpady trafią do pojemni-
ka na odpady zmieszane – jeśli będzie ich 
mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się 
do poprawy stanu środowiska.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem sys-
temu zbierania odpadów jest Punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych pro-
wadzony dla mieszkańców Gminy Mysłako-
wice na terenie Karkonoskiego Centrum Go-
spodarki Odpadami w Ściegnach Kostrzycy.

Odpadami komunalnymi, które mogą 
być przekazywane do punktu, są:
• odpady poremontowe i budowlane;
• odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wy-

posażenie wnętrz, itp.);
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(pralki, lodówki, telewizory, radioodbior-
niki, komputery, kalkulatory, itp.);

• zużyte baterie i akumulatory;
• przeterminowane lekarstwa, strzykawki 

itp.;
• opony;
• odpady niebezpieczne z gospodarstw do-

mowych (pozostałości farb, lakierów, roz-
puszczalników, kwasów, olejów, płynów do 
chłodnic, itp.).

– likwidacja rocznego ryczałtu dla domków 
letniskowych i innych nieruchomości na 
cele wypoczynkowo-rekreacyjne, a objęcie 
tych nieruchomości obowiązkiem rozli-
czania się jak nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunale, tzn. „od pojemnika”.
Przypomina się mieszkańcom, że obowią-

zek selektywnego zbierania dotyczy wszyst-
kich rodzajów nieruchomości i każdego rodza-
ju działalności.

Wypełnienie ustawowego obowiązku uwa-
ża się za spełnione, jeżeli na nieruchomości 
zbierane są selektywnie co najmniej: papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, 
odpady niesegregowane (zmieszane).

MIESZKAŃCU – jak śmiecić mniej?
–  kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
–  wybieraj produkty trwałe,
–  wybieraj produkty w dużych opako- 

waniach,
–  idziesz na zakupy? Weź torbę z domu,

–  zamiast zwykłych, jednorazowych baterii 
stosuj akumulatorki, które można wielo-
krotnie ładować,

–  wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast bu-
telki plastikowej. Szklana butelka może być 
wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, pod-
czas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa.

–  unikaj produktów zapakowanych w wiele 
warstw,

–  jeśli masz przydomowy ogródek, kompo-
stuj odpady spożywcze, które stanowią 
31% – wytwarzanych przez Ciebie śmieci. 
Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu, 

–  zwracaj uwagę na daty przydatności  
do spożycia,

–  unikaj jednorazowych produktów np.  
plastikowych sztućców na grilla czy papie-
rowych talerzyków.

Nieprzestrzeganie zasad segregacji, 
zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz 
koszty funkcjonowania całego systemu go-
spodarowania odpadami, co przekłada się 
na podwyżkę stawki opłat.

Deklarację o wysokości opłaty za za-
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
można pobrać:
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Mysłakowice w zakładce Gospo-
darka odpadami » Deklaracja

• na stronie Urzędu Gminy Mysłakowice 
www.myslakowice.eu w zakładce DLA 
MIESZKAŃCA » Gospodarka Odpadami 
Komunalnymi 

• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gmi-
ny w Mysłakowicach – pokój 1 (parter)

Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Mysłakowice 

kody odpadów rodzaj odpadu kolor pojemnika

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne czarny

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji brązowy

15 01 01 opakowania z papieru i tektury niebieski

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych i metale żółty

15 01 07 opakowania ze szkła zielony

20 03 99 popiół szary

20 03 07 odpady wielkogabarytowe mobilna zbiórka

20 03 02 odpady z cmentarza

Według danych statystycznych na jednego mieszkańca przypadało w 2020 r. średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych

Świadome palenie
Rozpoczął się sezon grzewczy w naszych 

domach. Palimy w piecach, kominkach i jak 
co roku pojawia się problem czym palić, żeby 
nie zatruwać. Bezwzględnie niedozwolone jest 
stosowanie materiałów z zawartością ziarna do 
3 milimetrów, tak samo jak miał węglowy i flo-
tokoncentrat.

Drewno musi być suche
Jeżeli ogrzewamy nasze domy drewnem, to 

pamiętajmy aby wybierać drewno sezonowane, 
czyli pozostawione na pewien czas aby wy-
schło. Drewno niesezonowane zawiera w so-
bie do 70% wody, źle się pali i wydziela bardzo 
dużo dymu i trujących substancji w trakcie 
palenia. Dzieje się tak, ponieważ temperatura 
spalania drewna niesezonowanego jest niższa 
od temperatury drewna, którego wilgotność 
wynosi poniżej 20%.

Paląc śmieci-trujemy siebie!
Spalanie odpadów jest zabronione! Wrzu-

cając do pieca plastikowe, gumowe lub inne 
odpady z tworzyw sztucznych trujemy siebie 
i całą okolicę. Pozorna oszczędność na wywózce 
śmieci i kupowaniu opału odbije się za kilka lat 

nie tylko na zdrowiu naszym, ale także naszych 
dzieci i sąsiadów. Podczas spalania odpadów 
wydzielają się metale ciężkie, tlenek węgla, dwu-
tlenek siarki. Najgorsze są plastikowe butelki, 
z których wydzielają się rakotwórcze dioksyny.

W piecach wolno palić:
• pelet,
• ekogroszek,
• brykiet drzewny,
• gruby węgiel kamienny wysokiej jakości,
• grewno nieimpregnowane i nieprze-

tworzone,
• biomasa o wilgotności poniżej 20%,
• papier, tekturę i drewno,
• opakowania z papieru, tektury i drewna,
• odpady kory i korka,
• trociny, wióry, ścinki.

W piecach nie wolno spalać:
• plastiku,
• innych tworzyw sztucznych,
• gumy,
• lakierowanego drewna,
• opakowań po rozpuszczalnikach, 
 lakierach i farbach,
• papieru kolorowego,
• odpadów BIO.
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Prace porządkowe na terenie Gminy
W ramach prac porządkowych i zgłoszeń 

mieszkańców m.in.:
– na bieżąco prowadzone są prace porządko-

we w Parku Królewskim w Mysłakowicach;
–  ustawione zostały dwie nowe ławki z kosza-

mi na terenie Parku Królewskiego w Mysła-
kowicach;

–  zrewitalizowano roślinność przy ul. Suł-
kowskiego poprzez usunięcie samosiejek 
oraz usunięcie wysokich traw. Nasadzonych 
zostało 50 szt. jarzębiny w celu odtworzenia 
alei jarzębinowej. Ustawiona została rów-
nież nowa ławka z koszem na śmieci; 

–  oczyszczono i udrożniono studzienki desz-
czowe na osiedlu Tęcza w Mysłakowicach;

–  wycięto stare drzewa oraz wykoszono i wy-
cięto samosiejki przy drodze do dawnego 
PGR-u w Wojanowie;

–  na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja 
zieleni oraz wykaszanie skwerów, placów 
zabaw itp. na terenie gminy Mysłakowice 
oraz w Parku Królewskim w Mysłakowicach  
– wartość zadania 161 499 zł;

–  na bieżąco wykonywana jest wycinka, nasa-
dzenia oraz redukcja koron drzew na terenie 
Gminy Mysłakowice;

–  uporządkowana została z samosiejek droga 
w Dąbrowicy na odcinku od papierni do 
mostu tymczasowego.
Dzięki zaangażowaniu sołtysa wsi Krogulec 

pomalowane zostały bariery mostowe we wsi 
Krogulec.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Kar-
nym w Zarębie oraz zaangażowaniu sołtysa wsi 
Łomnica pomalowane zostały również częścio-
wo bariery mostowe w Łomnicy.

W Bukowcu dzięki zaangażowaniu soł-
tys wsi zostały wykonane prace oczyszczające 
działkę wokół przepompowni ścieków. 

Remont elewacji Urzędu Gminy Mysłakowice

W 2021 roku zakończono 
dwuetapowy remont elewacji 
Urzędu Gminy w Mysłakowi-
cach. Dzięki niemu nieco za-
niedbany do tej pory obiekt zy-
skał nowe, estetyczne oblicze. 
Z przyczyn ekonomicznych 
remont elewacji mysłakowic-
kiego magistratu podzielono 
na dwa etapy. W 2020 roku wy-
remontowano trzy ściany ze-
wnętrzne, wymieniono drzwi 
wejściowe do budynku oraz 
rynny spustowe, zdemontowa-
no kraty okienne na parterze. 
W 2021 roku wykonano ele-
wację czwartej ściany budyn-
ku, zamontowano herb gminy 
wraz z nowymi tablicami in-
formacyjnymi oraz podjazd dla 
osób niepełnosprawnych.
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Zgodnie z obowiązującymi w przeszłości uregulowaniami praw-
nymi, powszechną praktyką przy wyodrębnianiu własności lokali 
w budynkach było wydzielanie działek gruntu po granicach budyn-
ków albo w inny niefunkcjonalny sposób. Konsekwencją takiego roz-
dysponowania terenów jest to, że dziś wiele wspólnot mieszkaniowych 
posiada budynki po tzw. „obrysie” co oznacza, że grunty wchodzące 
w skład nieruchomości wspólnej, czyli pod budynkami nie spełniają 
wymogów działki budowlanej (brak samodzielnego dojazdu i dojścia 
do drogi publicznej, punktu gromadzenia odpadów, miejsc parkin-
gowych itp.) lub pomimo spełnienia wymogów działki budowlanej 
pozostają one zagospodarowane jako całość gospodarcza z działka-
mi gminnymi użytkowanymi tylko i wyłącznie przez wspólnotę bądź 
wspólnoty mieszkaniowe. Granica działki, przebiegająca po obrysie 
budynku, uniemożliwia np. wykonanie termomodernizacji czy zago-
spodarowania najbliższego otoczenia, ponieważ takie prace oznacza-
łyby ingerencję w nieruchomość sąsiednią, do której wspólnota miesz-
kaniowa nie posiada tytułu prawnego.

Wolą Gminy Mysłakowice jest, aby jak największa liczba wspólnot 
mieszkaniowych, których działki nie są obecnie samodzielnymi dział-
kami budowlanymi lub pozostają zagospodarowane jako całość gospo-
darcza z działkami gminnymi użytkowanymi tylko i wyłącznie przez 
wspólnotę bądź wspólnoty mieszkaniowe, na trwałe powiększała swoje 
nieruchomości gruntowe o niezbędne do ich funkcjonowania grunty 
sąsiednie, czego wyrazem są m.in. preferencyjne warunki ich sprzedaży 
lub oddawanie w użytkowanie wieczyste.

Wspólnota mieszkaniowa tzn. wszyscy właściciele wyodrębnionych 
lokali mogą wystąpić do Gminy Mysłakowice z wnioskiem o wykup na 
własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego do 
budynku wspólnoty.

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowych lub ich części odbywa się z bonifikatą, którą ustalili Rad-
ni Gminy Mysłakowice w uchwale określającej zasady przeniesienia 
praw własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowych, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 
a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z uchwałą Wspól-
noty Mieszkaniowe, które złożyły wniosek o wykup gruntu w latach 
2015-2020 mogą skorzystać z 90% bonifikaty od ceny nieruchomości 
(bonifikata dotyczy zarówno gruntu jak i budynków), w kolejnych la-
tach bonifikata ulega obniżeniu o 5% rocznie (2021 r. – 85%, 2022 r. – 
80%, 2023 r. – 75%, 2024 r. – 70%, 2025 r. – 65%, 2026 r. – 60%, 2027 r. 
– 55%, 2028 r. – 50%, 2029 r. – 45%, 2030 r. – 45%). 

Bonifikata w wysokości 90% oznacza, że właściciele lokali zapła-
cą tylko 10% ceny nieruchomości gruntowej lub 10% pierwszej opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego. Na te 10% wartości nabywanego 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych przyległych  
do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych  
(tzw. „Sprzedaż podwórka”)

gruntu składają się wszyscy właściciele lokali, przy czym każdy z nich 
uiści opłatę tylko w takiej wysokości, jaka wynika z jego udziału 
w nieruchomości wspólnej.

Nabycie terenu przyległego da wspólnocie wiele możliwości zwią-
zanych z zagospodarowaniem podwórka, tj. urządzenia miejsc posto-
jowych, punktu gromadzenia nieczystości komunalnych, placu zabaw 
dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i rekreacji, a przede wszystkim 
spowoduje regulację stanu prawnego i uporządkowanie statusu tere-
nu przyległego do budynku wspólnoty, w konsekwencji czego zyska 
ona teren niezbędny do jej racjonalnego funkcjonowania. 

Przygotowanie nieruchomości do zbycia może być procesem dłu-
gotrwałym. Do czasu zbycia korzystanie z gruntu gminnego powinno 
być uregulowane umową dzierżawy, zawieraną w oparciu o odrębną 
procedurę. Umowa dzierżawy jest również rozwiązaniem docelowym 
w przypadku, kiedy przeprowadzone analizy wykażą, że niemożliwe jest 
zbycie nieruchomości gminnej na rzecz właścicieli lokali w budynku, 
dla którego została wydzielona działka po jego obrysie.

Pierwszą Wspólnotą Mieszkaniową na terenie naszej Gminy, któ-
ra zrealizowała wykup nieruchomości przyległej, była Wspólnota 
Mieszkaniowa w Mysłakowicach przy ul. 1 Maja 17.

Zwrot podatku 
akcyzowego

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zwiększa się 
pomoc finansowa dla producentów rolnych 
w formie zwrotu podatku akcyzowego. Zwięk-
szony zostanie limit zużycia oleju napędowego 
wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 
100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 
z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jed-
nostkę przeliczeniową bydła.

Wójt Gminy Mysłakowice dwa razy w roku 
realizuje przez jednostkę samorządu terytorial-
nego program dotacji celowej z budżetu pań-
stwa na postępowanie w sprawie zwrotu produ-
centom rolnym podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej i jego wypłatę. 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używa-
ny do produkcji rolnej powinien zbierać faktury 
VAT:
–  w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r. nale-

ży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. 
do 31 stycznia 2022 r.,

–  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 
sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z faktura-

mi VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego  do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2022 r. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1–30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie
1–30 października 2022 r. w przypadku złoże-
nia wniosku w drugim terminie
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
z załącznikami dostępny jest:
–  na stronie internetowej Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)
–  na stronie Urzędu Gminy Mysłakowice, ak-

tualności www.myslakowice.eu
–  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gmi-

ny w Mysłakowicach – pokój 1 (parter). 
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L.p. Wyszczególnienie rodzaju opłaty Opłata za okres Cena 
brutto w zł

I Opłata za miejsce na cmentarzu w celu urządzenia grobu:   

1 Grób ziemny dla zwłok dziecka do lat 6 20 lat 216,00 zł

2 Grób ziemny jednomiejscowy 20 lat 432,00 zł

3 Za każde kolejne miejsce w grobie ziemnym przeznaczonym do pomieszczenia zwłok więcej 
niż jednej osoby 20 lat 432,00 zł

4 Grób murowany jednomiejscowy 20 lat 540,00 zł

5 Za każde kolejne miejsce w grobie murowanym przeznaczonym do pomieszczenia zwłok 
więcej niż jednej osoby jednorazowa 1 350,00 zł

6 Grób ziemny urnowy jednomiejscowy jednorazowa 540,00 zł

7 Za każde kolejne miejsce w grobie ziemnym urnowym przeznaczonym na wiele urn jednorazowa 540,00 zł

8 Grób murowany urnowy jednomiejscowy jednorazowa 540,00 zł

9 Za każde miejsce w grobie murowanym urnowym przeznaczonym na wiele urn 
(maksymalnie 2 w pionie i 2 w poziomie) jednorazowa 540,00 zł

II Opłata za przedłużenie prawa do utrzymania miejsca na cmentarzu za grób 
ziemny na okres kolejnych 20 lat:   

1 Grób ziemny dla zwłok dziecka do lat 6 20 lat 216,00 zł

2 Grób ziemny jednomiejscowy 20 lat 432,00 zł

3 Za każde kolejne miejsce w grobie ziemnym przeznaczonym do pomieszczenia zwłok więcej 
niż jednej osoby 20 lat 432,00 zł

8 Grób murowany jednomiejscowy 20 lat 540,00 zł

III Opłata za wynajęcie kaplicy cmentarnej:   

1 Opłata za wynajęcie kaplicy cmentarnej  108,00 zł

IV Opłata za wjazd na teren cmentarza:   

1 Za samochód osobowy lub osobowy z przyczepą oraz samochód dostawczy do 3,5 tony  108,00 zł

2 Za pojazdy o łącznej wadze powyżej 3,5 tony  216,00 zł

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Łomnicy
W związku z rosnącą potrzebą zwiększenia 

terenu cmentarza komunalnego w Łomnicy pod-
jęta została decyzja o przeprowadzeniu I etapu 
jego rozbudowy. W pierwszym etapie rozbudowy 
cmentarza wykonano ogrodzenie nowej części 
wraz z wybudowaną aleją główną, a także dojazd 
do nowej części cmentarza. Stara część cmentarza 
została odgrodzona od części, w której przewidzia-
ne jest wybudowanie parkingu. W drodze prze-
targu  zadanie zrealizowała firma PHU Moldrex 
z Łomnicy. Wartość inwestycji to 217 710,00 zł.

Nowe tablice  
na cmentarzach

Dużym ułatwieniem dla odwiedzających 
cmentarze w Łomnicy i Mysłakowicach jest ja-
sny i czytelny system informacji przestrzennej, 
który składa się z tablic oraz oznaczeń sekto-
rowych. Oznaczenia ułatwiają odwiedzającym 
poruszanie się po cmentarzach i odnajdywanie 
miejsc pochówku. Zachęcamy do korzystania 
z aplikacji Grobonet.
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Rok 2021 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach był cza-
sem intensywnej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy. Zrealizowa-
liśmy szereg ciekawych przedsięwzięć, projektów i wydarzeń, o których 
warto wspomnieć. Oto tylko niektóre z nich:

Rok 2021 rozpoczęliśmy świętowaniem Dnia Babci i Dziad-
ka. W styczniu nastąpiło również uroczyste otwarcie filii Biblioteki 
w Bukowcu, która dzięki przychylności Związku Gmin Karkonoskich, 
została przeniesiona do Pałacu Bukowiec.

Potem nastały walentynki, święto zakochanych. Przygotowaliśmy 
kolorowe skrzynki przy naszych świetlicach w Łomnicy, Wojanowie, 
Kostrzycy, Karpnikach i Pałacu Bukowcu, gdzie można było składać ży-
czenia wszystkim bliskim osobom. Listy i życzenia odczytaliśmy 14 lu-
tego w formie koncertu życzeń na profilu facebook GOK. 

Marzec to święto Pań, z tej okazji w holu GOK przygotowaliśmy wy-
stawę zdjęć, na których obejrzeć można było Panie – nie tylko z naszej 
gminy – w obiektywie Pana Grzegorza Truchanowicza. Z okazji Dnia 
Kobiet został również przygotowany koncert on-line „Kobiety górą”. 
Miesiąc kwiecień obfitował w porady dotyczące pięknych dekoracji sto-
łów i potraw wielonocnych przygotowanych w GOK przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Mysłakowicach i Wojanowie-Borbrowie. W kwietniu 
zakończyliśmy remont sali konferencyjnej GOK, z której dziś licznie 
korzystają organizacje pozarządowe działające w naszej Gminie oraz 
uczestnicy Klubu Seniora. 

Początek maja rozpoczęto remontem sceny w sali widowiskowej 
GOK. W maju w Mysłakowicach i Wojanowie zorganizowaliśmy Ro-
dzinny Dzień Dziecka, który przyniósł wiele radości najmłodszym 
mieszkańcom gminy.

Czerwiec rozpoczęliśmy festynem Rodzinny Dzień Dziecka w Karp-
nikach i Kostrzycy. Po raz pierwszy od wielu lat zorganizowany został 
wymiennik sąsiedzki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowi-
cach. 

Lipiec i sierpień to czas wakacji i interesujących zajęć dla dzieci 
w świetlicach w Łomnicy, Mysłakowicach i Kostrzycy. Wlipcu odbył się 
koncert gościnny w Kowarach „Piosenka Ci nie da zapomnieć”, z udzia-
łem naszego rodzimego Duetu „My Dwie” oraz udziałem zaprzyjaźnio-
nych z GOK zespołami i wykonawcami muzycznymi. Lipiec i sierpień 
to czas realizacji projektu „Pociąg miododajnych rozmaitości”, w trak-
cie którego razem z dziećmi i seniorami stworzyliśmy nową instalację 
w  przestrzeni publicznej GOK, która w przyszłości służyć będzie ochro-
nie owadów miododajnych i zapylających. W sierpniu zorganizowane 
też zostały Fajfy w Radarze z udziałem seniorów z naszej gminy i oko-
licznych miejscowości.

Miesiąc wrzesień rozpoczęliśmy wydarzeniem pn. Narodowe Czy-
tanie w GOK, gdzie wspólnie mieszkańcy naszej gminy i dzieci ze 
szkoły podstawowej w Mysłakowicach odczytały fragmenty powieści 
„Moralność Pani Dulskiej”. We wrześniu zorganizowaliśmy Dożyn-
ki Gminne, Festiwal Cudowne Lata 70. i 80. w  Krainie Ducha Gór 

oraz Fajfy w Radarze z udziałem seniorów naszej gminy i okolicznych 
miejscowości. We wrześniu odwiedził nas również z koncertem Peter 
J. Birch – młody i utalentowany artysta z Wołowa.

Październik i listopad to czas jesiennych halloweenowych warszta-
tów w świetlicach GOK oraz w Klubie Senior w Mysłakowicach. W paź-
dzierniku zorganizowane zostało spotkanie kulturalno-krajoznawcze 
Opowieści o Gminie Mysłakowice oraz niezwykły koncert: Z Cygana-
mi pod gwiazdami”, zorganizowany przez Duet „My Dwie” oraz GOK 
w Mysłakowicach. W październiku i listopadzie odbyły się też dwie za-
bawy halloweenowe, jedna w Mysłakowicach, druga w Łomnicy, obie 
przygotowane przez Szkołę Tańca Szybiak i Dance Studio GOK w My-
słakowicach. Miesiąc listopad to czas poświęcony osobom niepełno-
sprawnym i seniorom, gdzie wspólnie w ramach projektu „Kulturalno-
-Integracyjne Spotkania Osób Niepełnosprawnych w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Mysłakowicach” zorganizowaliśmy warsztaty ludowe, 
sztuki użytkowej i ceramiczne, na których wykonane zostały kolorowe 
miseczki, drzewka szczęścia i bożonarodzeniowe wianki. Na zakończe-
nie projektu zorganizowaliśmy wystawę prac połączoną z wernisażem 
wystawy Pani Beaty Wicher, artystki Karpacza. 

Grudzień to okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 
W tym czasie dzięki funduszom sołeckim oraz GOK w Mysłakowicach, 
zakupiono ok. 900 paczek dla dzieci i zaplanowano spotkania ze św. Mi-
kołajem w całej gminie. 26 grudnia zaplanowany został koncert „Kolędy 
i Pastorałki na Góralską Nutę”, na którym usłyszymy dwóch członków 
zespołu FUTURE FOLK: wokalistę Stanisława Karpiel-Bułeckę oraz 
skrzypka Szymona Chyc-Magdzina.

KULTURA
Kultura w Gminie 
Mysłakowice pełna 
kolorytu i nietuzinkowych 
przedsięwzięć… 
podsumowanie roku 2021
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Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych

Zespół „Rozmaryn” z Bogatyni został zwycięzcą konkursu podczas 
XII Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych, który odbył się 
26.06.2021 roku w Bukowcu. Celem konkursu było zaprezentowanie do-
robku muzyki ludowej z regionu Karkonoszy i Dolnego Śląska. Gościem 
honorowym festiwalu była wiceminister edukacji narodowej Marzena 
Machałek.

Organizatorami imprezy były: Gminny Ośrodek Kultury w Mysła-
kowicach, Stowarzyszenie „Senior” z Mysłakowic oraz Urząd Gminy 
w Mysłakowicach.

Na scenie wystąpiło 14 grup ludowych. Były to: Zespół Karkonosze 
z Gruszkowa, Ludowy Zespół Jeleniogórzanie z Jeleniej Góry, Zespół 
Krukowianie z Krukowa, Zespół Ludowy Zgoda z Chełmska Śląskiego, 
Zespół Kosówki ze Ścięgien, Zespół Sokolik z Karpnik, Zespół Boro-
wianki z Przedborowej, Zespół Szarotka z Mysłakowic, Zespół Śpiewa-
czy Ludowych Macieje z Ostroszowic, Zespół Niezła Paka z Dobroszyc, 
Zespół Śpiewaczy Wrzos z Lubawki, Zespół Rozmaryn z Bogatyni, Ze-
spół Kowarskie Wrzosy z Kowar, Zespół Rudawianie z Janowic Wiel-
kich. Gwiazdą tegorocznego festiwalu był Joszko Broda z zespołem.

Jak powiedziała przewodnicząca jury Halina Łoboda – przy ocenie 
występów poszczególnych zespołów brano pod uwagę nie tylko ich wa-
lory wokalne i muzyczne.

Najbardziej chodziło o to, aby ludzie się bawili, żeby wszyscy śpie-
wali – tłumaczy H. Łoboda. – Nie chcieliśmy wyróżniać walorów arty-
stycznych poszczególnych osób, ale zwracaliśmy głównie uwagę, że chce 
im się chcieć. Generalnie, cieszymy się że ludzie tu przyjechali, że to 
robią, że się integrują, uśmiechają i są szczerzy w tym, czego się podjęli.

Ważne w tym wydarzeniu było budowanie więzi, wspólnoty, poka-
zywanie kultury regionalnej – powiedział M. Machałek. – Ludzie się 
spotykają, śpiewają i pokazują, jak spędzają wspólnie czas. Ja tu jestem 
właściwie od początku, staram się tu być, uczestniczyć. Zawsze pamię-
tam też o jakichś nagrodach. Tym razem były to nagrody z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na kolejny przegląd zespołów już w czerwcu 2022 roku.
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Dożynki Gminne 2021
Dożynki Gminne w Gminie Mysłakowice, odbyły się 12 września 

2021r. To pierwsze tak duże wydarzenie po lockdownie zorganizowa-
ne w naszej Gminie. 

Część oficjalna dożynek rozpoczęła się mszą w Kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach. Następnie, dożynkowy 
korowód zaproszonych gości i uczestników przemaszerował na teren 
Parku Królewskiego, gdzie odbyła się pozostała cześć programu. 

Zgodnie z tradycją, Starostowie dożynek – Pani Krystyna Łechtań-
ska oraz Pan Grzegorz Wojtunik przekazali gospodarzowi naszej gminy, 
Panu Wójtowi Michałowi Ormanowi, chleb upieczony z ziarna tego-
rocznych zbiorów, którym następnie poczęstowano uczestników wyda-
rzenia. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. 

Na dożynkach gościliśmy lokalne zespoły folklorystyczne, tj. Szarot-
ka z Mysłakowic, Sokolik z Karpnik, Kosówki ze Ścięgien czy Kowarskie 
Wrzosy z Kowar. Mogliśmy również obejrzeć występ lokalnego duetu 
„My Dwie” z gośćmi, który zaprezentował autorski program „Piosenka 
Ci nie da zapomnieć”. Z dedykacją dla młodzieży, która w licznym gronie 
przybyła pod dożynkową scenę, w nieco mocniejszych rytmach wystąpił 
Zespół Antares, zrzeszający muzyków z Kotliny Jeleniogórskiej. Na do-
żynkach gościliśmy również z programem tanecznym dzieci i instruk-
torów ze szkoły tańca Szybiak DANCE Studio. Na koniec z największy-
mi muzycznymi polskimi hitami z lat 70. i 80. wystąpił Zespół Inwazja 
Hitów, a gwiazdą wieczoru, która tłumnie przyciągnęła mieszkańców 
regionu i turystów była znana wszystkim wokalistka CLEO. Na zakoń-
czenie mogliśmy podziwiać przepiękny pokaz sztucznych ogni, których 
fundatorem była firma K.A.M Kopalnia Kraszowice, Firma Teleraj. 

Nowością na tegorocznych dożynkach był konkurs na najpiękniej-
szą dożynkową instalację artystyczną, w którym udział wzięło 7 sołectw 
z gminy Mysłakowice oraz KGW z Mysłakowic. Dla zwycięzców oraz dla 
uczestników konkursu przygotowano nagrody finansowe ufundowane 
przez Gminę Mysłakowice. Najpiękniejszą instalację według 5-osobo-
wego jury przygotowało Sołectwo Mysłakowice, które otrzymało nagro-
dę w wysokości 1000,00 złotych. Drugie miejsce zajęło Sołectwo Woja-
nów-Bobrów, które otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł, 
a na trzecim miejscu uplasowało się Sołectwo Krogulec z nagrodą pie-
niężną w wysokości 400,00 zł. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody za udział w wysokości 200,00 zł.

Święto plonów w Gminie Mysłakowice obfitowało w wiele cieka-
wych wydarzeń. Choć pogoda była kapryśna i nie oszczędziła nam 
deszczu, to publiczność bardzo dopisała i licznie uczestniczyła w uro-
czystościach dożynkowych. 

Sponsorami tegorocznej edycji dożynek byli: K.A.M Kopalnia Kra-
szowice, Firma Teleraj, Osada Śnieżka, North Silver Łodzie, Siedlisko 
Pstrąga, Butik i Sklep Sportowy Eveline, Brokatowy Szyk. Dziękujemy 
wszystkim sponsorom, partnerom i organizatorom za ogrom pracy wło-
żony w organizację tegorocznych dożynek, a mieszkańcom regionu za 
tak liczny udział w wydarzeniu. Zapraszamy za rok!
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Łomnicy to szkoła nowoczesna, 
realizująca programy autorskie, innowacje 
pedagogiczne, a przede wszystkim to szkoła 
dbająca o dobrą jakość nauczania, relacje oraz 
wpierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, dysponująca wykwalifikowaną 
kadrą pedagogiczną. 

Szkoła systematycznie jest doposażana 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki 
udziałowi szkoły w ostatnich latach w projek-
tach „Kompetentni uczniowie w gminie Mysła-
kowice” „Aktywna tablica”, „Cyfrowa szkoła”, 
„Zdalna szkoła+”, „Narodowy program czytel-
nictwa 2020 i 2022”, „Aktywna tablica 2021” 
dla uczniów o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych”, większość gabinetów wyposażona 
została w tablice multimedialne lub monitory 
interaktywne oraz komputery przenośne lub 
stacjonarne z dostępem do Internetu. Wyposa-
żona została również pracownia biologiczno-
-chemiczna, geograficzna i fizyczna w nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. Szkoła korzysta 
z bezpiecznego Internetu OSE. Dzięki udzia-
łowi w projekcie „Posiłek w domu i w szkole” 
nowe wyposażenie uzyskała kuchnia i stołówka 
szkolna. Realizując zadania związane z bezpie-
czeństwem uczniów zmodernizowano szkolny 
monitoring, wykorzystując fundusze od Rady 
Rodziców, sponsorów i dochodów własnych. 

W szkole organizowane jest także wparcie 
dla rodziców – spotkania indywidualne z pe-
dagogiem, warsztaty i spotkania z psycholo-
giem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
a także od 2019 roku „Tydzień konsultacji in-
tegracji sensorycznej”, „Dzień otwarty dla ro-
dzica dziecka z autyzmem i Zespołem Asper-
gera”. Ponadto szkoła współpracuje z innymi 
podmiotami odpowiedzialnymi za wspoma-
ganie sytuacji bytowej dzieci i młodzieży. Są to 
instytucje zapewniające specjalistyczną pomoc 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
społecznej (Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mysłakowicach, Policja, Straż Miej-
ska, Sąd Rodzinny w Jeleniej Górze). Szkoła 
organizuje zbiórki i kiermasze na konkretne 
cele (m.in. dla chorego ucznia na kosztowne le-
czenie). Od lat prowadzona jest Akademia dla 
Rodzica – są to warsztaty dla rodziców prowa-
dzone przez psychologa szkolnego.

W szkole są trzy sale świetlicy, sala do tera-
pii logopedycznej, sala gier i zabaw, sala wyci-
szeń, biblioteka z czytelnią, gabinet pedagoga 
i psychologa, gabinet biofeedback. W bloku 
sportowym funkcjonuje sala gimnastyczna, 
sala gimnastyki korekcyjnej, szatnie i sanita-
riaty z prysznicami. Szkoła jest przystosowa-
na dla osób niepełnosprawnych (podjazd do 
szkoły). Sale dzieci młodszych znajdują się na 
parterze budynku, trzy z nich posiadają bez-
pośrednio wyjście na teren zielony, korytarze 
są kolorowe, wyremontowane, z nowoczesną 
podłogą antypoślizgową zawierającą gry pod-
łogowe. W szkole działa gabinet stomatologicz-

ny, uczniowie objęci są kompleksową opieką 
profilaktyczną i leczniczą.

 W ramach tygodnia humanistycznego or-
ganizowana jest corocznie – Gala Talentów, 
w czasie której wszyscy uczniowie z klas IV–VIII 
mogą zaprezentować swoje talenty artystyczne, 
literackie, językowe. Najlepsi reprezentują szko-
łę np.: na Dolnośląskiej Gali Talentów, na Kon-
certach kolęd i pastorałek w Gołuszynie, Wie-
czorze z Kulturą – corocznym szkolnym wyda-
rzeniu kulturalnym dla społeczności lokalnej. 
Uczniowie klas I–III razem z przedszkolakami 
biorą udział w zabawach z okazji dnia pluszowe-
go misia, pierwszego dnia wiosny, dni KROPKI, 
dnia pierwszaka – ślubowanie klas I, poznają 
tradycje andrzejkowe – wydarzenia zawsze po-
łączone są z ciekawymi zabawami i konkursami. 
W ramach zajęć pozalekcyjnych pt.: „Kreatyw-
ne dzieciaki” najmłodsi uczniowie rozwijają 
swoją kreatywność, efekty działań prezentują 
na wystawach szkolnych i fb szkoły. Uczniowie 
z klas starszych co roku uczestniczą w konkursie 
Zdolny Dolnoślązak, dostając się do etapu po-
wiatowego – w ostatnich dwóch latach z historii, 
j. angielskiego i j. polskiego. Co roku uczniowie 
klas I–III i przedszkolaki uczestniczą w kon-
kursach ekologicznych przygotowanych przez 
Związek Gmin Karkonoskich „Czyste Karkono-
sze”, Bank Genów w Kostrzycy, konkursach or-
ganizowanych przez Straż Pożarną w JG, Nad-
leśnictwo Śnieżka. Uczniowie szkoły osiągają 
sukcesy w zawodach sportowych i konkursach 
artystycznych organizowanych w szkole i poza 
nią. W konkursie plastycznym Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych I miejsce zdo-
była uczennica 2b, w Wojcieszycach w konkursie 
kolęd i pastorałek uczeń klasy 2b zdobył jedną 
nagrodę, uczeń klasy 5b wyróżnienie. W 2019 
r. uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim, uczennica z 7b zdobyła 
wyróżnienie. W mistrzostwach DODN w ta-
bliczce mnożenia „Dolnośląski Mistrz Tabliczki 
Mnożenia” w dolnośląskim finale znalazło się 

dwóch uczniów szkoły. Od kilku lat w klasach 
IV–VI i VII–VIII prowadzona jest zdrowa rywa-
lizacja o tytuł „Matematyka roku”. W ramach 
tego programu autorskiego uczniowie rywali-
zują w dyscyplinach matematyczno-logicznych. 
Szkoła organizuje wiele konkursów rozwijają-
cych kompetencje kluczowe, np.: Wielkie Szkol-
ne Dyktando dla uczniów z obszaru gminy, 
Szkolny turniej Scrabble, Omnibus historyczny, 
konkurs recytatorski dla klas 1–3 ”Moje ulu-
bione wiersze”, konkurs językowy „Englisch ist 
einfach, German is easy”, konkurs na platfor-
mie Edunect – Mistrzowie angielskich słówek 
2020 klasy 1a, 1b, 2a, 3a; konkurs na platformie 
Edunect podczas nauczania zdalnego – Mistrz 
niemieckich słówek; konkurs fizyczny „Pytam 
i odkrywam świat” kl. 1b i 2b. Uczniowie pre-
zentują swoje umiejętności i zdolności podczas 
konkursów i uroczystości.

Uczniowie szkoły osiągają bardzo wysokie 
wyniki w rywalizacji powiatowej i wojewódz-
kiej szkół w różnych dyscyplinach sportowych, 
uzyskując zazwyczaj wysokie II miejsce w pod-
sumowaniu rywalizacji rocznej szkół z powiatu.

Również corocznie od 2018 roku odbywa 
się w szkole Olimpiada Integracyjna, w czasie 
której uczniowie niepełnosprawni z całego po-
wiatu konkurują ze sobą w dyscyplinach spor-
towych, zdrowa konkurencja połączona jest 
z piknikiem i wspólnymi zabawami uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Podczas Festynu Ro-
dzinnego, organizowanego od kilkunastu lat 
przedstawiciele szkoły wręczają Anioła Do-
broci darczyńcom i sponsorom szkoły. Na 
szczególna uwagę zasługują działania Szkol-
nego Klubu Sportowego.

Placówka corocznie bierze udział w akcji 
„Szkoła do Hymnu” angażując także rodziców 
oraz przygotowuje akademie z okazji 11  Li-
stopada i Święta Konstytucji 3 Maja. Szkoła 
w 2019 roku uzyskała Certyfikat Fundacji dla 
Rodaka – akcja upamiętniała naszych roda-
ków zesłanych na wschód i ich losy. Każdego 

Działania szkoły w Łomnicy
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roku organizowane jest w listopadzie przez 
świetlicę szkolną ognisko patriotyczno-in-
tegracyjne pod patronatem Wójta Gminy, 
a w roku obchodów 100-lecia odzyskania 
Niepodległości powstał plan działań szko-
ły, upamiętniający tę wielką rocznicę. Zo-
stał zrealizowany w całości i podsumowany 
fotorelacją na fb szkoły.

Od kilku lat szkoła wdraża innowacyj-
ną edukację w różnym zakresie tematycz-
nym. Obecnie wdrażane są innowacje pe-
dagogiczne: „Bilet powrotny do biblioteki”, 
„Odkrywamy tajemnice Dolnego Śląska”, 
”Ubung macht den Meister – nauczanie 
słownictwa z wykorzystaniem programu 
Insta.Ling”, „Emocja – zajęcia stymulują-
ce rozwój emocjonalny i społeczny dzieci”, 
w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano 
„Wymianę pocztówkową – Postcards Ex-
change”, „ WyGRAj polski”, „Badanie mi-
kroklimatu Łomnicy” i wiele innych.

W szkole uczniowie uczą się zasad bez-
pieczeństwa, mogą uzyskać kartę rowerową, 
prowadzone są jednodniowe zajęcia z ucznia-
mi pt.: „Bezpieczne ferie i wakacje”, organi-
zowany jest „Dzień bezpiecznego Interne-
tu”, wykorzystywana bezpieczna sieć OSE. 
Szkoła realizuje program – Szkoła dbająca 
o bezpieczeństwo, który koordynuje powo-
łany zespół zadaniowy. Prowadzone są liczne 
programy profilaktyczne np.: „Stop agresji”, 
„Depresja wśród dzieci i młodzieży”, „Bądź 
częściej offline”, „Chcę zdrowo i bezpiecznie 
żyć”, ”Akademia bezpiecznego Puchatka”. 

Dużo uwagi poświęca się na prowa-
dzenie działań prozdrowotnych, ponieważ 
szkoła posiada od 2010 roku Dolnośląski 
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 
Szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół”, 
to unijny projekt będący kontynuacją dwóch 
programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce 
i warzywa w szkole”. W szkole funkcjonuje 
długa przerwa śniadaniowa, w czasie której 
uczniowie jedzą obiad. W szkole odbywały 
się też warsztaty dla rodziców i uczniów na 
temat zdrowego odżywiania, wystawa prac 
uczniów klas VII i VIII pt.: „Cukier nie 
krzepi”, realizowany był „Program walki 
z czerniakiem”. Uczniowie klas I–III i OP 
biorą udział w rokrocznej akcji „Zdrowe 
Śniadanie” i „ Śniadanie na trawie”, w pro-
gramach „Wiem co jem dla I–III”, „Zdrowo 
jem, więcej wiem” dla OP, w szkole wpro-
wadzono zasadę picia wody, unikania pro-
duktów przetworzonych oraz spożywania 
nadmiaru cukrów we wszystkich klasach.

W ramach działalności Szkolnego Klu-
bu Wolontariusza, uczniowie rokrocznie 
uczestniczą w imprezach kulturalnych na 
terenie gminy, organizują pomoc dla po-
trzebujących, pomagają w organizacji im-
prez o charakterze lokalnym np.: gminnego 
spotkania opłatkowego, dnia kobiet, festi-
walu zespołów ludowych oraz spotkania 
osób niepełnosprawnych w gminie. Szkoła 
prowadzi również wieloletnią współpracę 
i wymianę uczniowską ze szkołą w Boxberg 
i gminą Leopoldshöhe (na okres pandemii 
wstrzymano działania).

Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, jak 
cała polska oświata, w 2021 roku mierzyła się 
z zagrożeniami spowodowanymi pandemią 
COVID-19. Aby sprostać wymaganiom zdalne-
go nauczania wdrożono jednorodną platformę 
edukacyjną MS Teams. Szkoła prowadziła re-
gularną działalność dydaktyczno-wychowaw-
czo-opiekuńczą. Z nauki stacjonarnej, dzięki 
szkoleniom i zaangażowaniu nauczycieli, szko-
ła płynnie przechodziła do edukacji zdalnej. 
Wszystko to zawdzięczaliśmy wsparciu rodzi-
ców i uczniów oraz wydatnej pomocy władz 
gminy, które sukcesywnie, w ramach programu 
„Cyfrowa Polska”, doposażały szkołę w sprzęt 
komputerowy. Mimo kolejnego przedłużania 
nauki zdalnej kontynuowaliśmy innowację 
pedagogiczną w zakresie TUTORINGU, pole-
gającą na przeprowadzaniu przez kilkunastu 
certyfikowanych tutorów – dziesiątek tutoriali 

z uczniami w obszarze wartości, talentów i ce-
lów. Ze środków Gminnego Funduszu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych doposażono szkołę w pomoce dydaktycz-
ne do realizacji ciekawych tutoriali w ramach 
projektu „Akademia tutoringu”. W trakcie 
zajęć, uczniowie tworzyli gipsowe odlewy, ła-
pacze snów, rzeźby, tworzyli ceramiczne naczy-
nia. Realizowaliśmy z uczniami także projekty 
edukacyjne o charakterze profilaktycznym. 
Zwracaliśmy uwagę na zagrożenia i rozwój 
uzdolnień np. w ramach projektu „ALKOHOL 
– świat zatopionych marzeń” – uczniowie wzięli 
udział w cyklu warsztatów chemicznych, a szko-
ła wzbogaciła się w nowe pomoce dydaktyczne 
do przeprowadzania eksperymentów. Z kolei 
projekt „BUM BUM – gra muzyka” pozwolił 
uczniom na udział w warsztatach muzycznych, 
dających okazję do nauki gry na wielu instru-
mentach, które zostały zakupione w ramach 
dofinansowania. Największym zainteresowa-
niem cieszyły się tuby „bum-bum rurki”, które 
wydają dźwięki po uderzeniu o dłoń. Uczniowie 
uczestniczyli w rywalizacji na wielu polach od-
nosząc sukcesy, będące powodem do dumy ro-
dziców i nauczycieli, np.: wyróżnienie indywi-
dualne w XVI edycji Dolnośląskiego Konkursu 
Literackiego „My Polacy – My Dolnoślązacy” 
o Laur Złotego Pióra, wyróżnienia w Ogól-
nopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych 
„Świetlik” (3 uczniów), wyróżnienie w Ogólno-
polskim Konkursie Matematycznym KANGUR 
2021 (3 uczniów). Możemy się także pochwalić 

2 finalistkami w XXXI Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim im. Jana Parandowskiego na 
opowiadanie o tematyce olimpijskiej (1) i Ogól-
nopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod 
prąd” (1). W konkursie współorganizowanym 
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej „List do 
taty” wyróżniona została praca uczennicy kla-
sy szóstej. Solidne podstawy do tych sukcesów 
tworzyły działania nauczycieli, których ukoro-
nowaniem były także wyniki egzaminów ze-
wnętrznych.

W szkole redagowana jest gazetka „Młodzi 
Gniewni”, której kolejne wydania publikowa-
ne są na łamach szkolnej strony internetowej 
(www.myslakowice.edu.pl). Redakcja zamiesz-
cza w niej wiele informacji o bieżącej pracy 
szkoły, a także artykuły młodzieżowe o charak-
terze popularno-naukowym i rozrywkowym. 
Warto zajrzeć także na szkolny profil w me-
diach społecznościowych.

Byliśmy aktywni w wielu obszarach. Od-
bywały się akcje tematyczne, np. dzień pluszo-
wego misia, dzień przebierańca, pokaz talen-
tów, sprzątanie świata. Szkolny Wolontariat 
organizował wiele akcji charytatywnych, np. 
zbiórkę darów dla Domu Pomocy Społecznej 
Junior w Miłkowie oraz Stowarzyszenia Mo-
nar Markot – Dom Samotnych Matek z dzieć-
mi. Uczniowie w ramach działań samorządu 
wspomogli także Dom Dziecka i Schronisko 
dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. Ostat-
nim i najbardziej aktualnym przedsięwzię-
ciem jest organizacja akcji Szlachetna Paczka.

W rygorze sanitarnym zorganizowano we 
współpracy z Radą Rodziców tradycyjny festyn, 
który przez obostrzenia nie miał takiego jak 
zwykle wymiaru. Z okazji Dnia Dziecka naszą 
szkołę odwiedziła Pani Marzena Machałek – 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki. Gościliśmy także w szkole przedstawi-
cieli mediów lokalnych i ogólnopolskich, realizu-
jących na żywo relacje z naszej szkoły (TV Stre-
meo, TV Polsat News).

Nowy rok szkolny przyniósł naszej spo-
łeczności długo oczekiwaną decyzję o budowie 
nowej szkoły, której materialnym efektem było 
uroczyste wmurowania kamienia węgielne-
go. A niemal miesiąc później nasi uczniowie 
uczestniczyli w uroczystości otwarcia skate-
parku w Mysłakowicach, którego budowa była 
efektem prowadzonych konsultacji z młodzieżą.

W ostatnim okresie doposażono gabinet 
terapeutyczny w niezbędne pomoce do pracy 
nad emocjami i wyciszeniem. Bezpieczny po-
wrót do szkoły wymaga pracy nad dobrostanem 
psychicznym uczniów, który został zachwiany 
przez miesiące pracy zdalnej. Pufy i piłki, na 
których uczniowie chętnie pracują nad inte-
gracją sensoryczną, pozwalają przywrócić nie-
zbędną równowagę.

W ramach edukacji patriotycznej uczest-
niczyliśmy w akcji MEiN „Szkoła do Hymnu”. 
Wzięliśmy także udział w ogólnopolskiej akcji 
„Przepisujemy Tolkiena”, która polega na przy-
gotowaniu fragmentu książki w formie rękopi-
su. Nasze działania służą rozwojowi zaintereso-
wań i talentów uczniów oraz promują bezpiecz-
ne zachowania.

Szkoła Podstawowa  
w Mysłakowicach w 2021 roku
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50-lecie pożycia 
małżeńskiego

Minęło ponad 50 lat od jednego z najważniej-
szych wydarzeń w Ich życiu, od dnia, w któ-
rym złączyli swoje losy wstępując na wspólną 
drogę życia, od chwili, gdy przyrzekali sobie 
nawzajem miłość, wierność, szacunek i przy-
jaźń.

Z tej okazji w piątek 22 października br. 
w mysłakowickim Gminnym Ośrodku Kul-
tury, w niezwykle uroczystej oprawie, 15 par 
małżeńskich z terenu gminy Mysłakowice 
wzięło udział w uroczystości odznaczenia me-
dalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

Ceremonii wręczenia dostojnym Jubilatom 
prezydenckich medali oraz ufundowanych 
przez władze gminy pamiątkowych statuetek, 
albumów o gminie Mysłakowice oraz wiązanek 
kwiatów, dokonał Wójt Gminy Michał Orman, 
w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Doroty Kapuścińskiej.

Dużo ciepłych słów i życzeń do świętują-
cych par małżeńskich skierowali między in-
nymi zaproszeni goście, w gronie których byli: 

senator RP Krzysztof Mróz, dyrektor biura po-
selskiego posłanki Marzeny Machałek – Maja 
Suchecka oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Karkonoskiego Eugeniusz Kleśta.

Wzorem lat ubiegłych, wyświetlono przy-
gotowaną przez kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego i jego zastępcę prezentację multi-
medialną, która w ciekawy sposób przybliżyła 
wszystkim uczestnikom ceremonii koleje lo-
sów jubilatów.

Utarło się, że uroczystość Złotych Godów 

to ponowne zaślubiny, dlatego nie zabrakło 
lampki szampana, przy której odśpiewano „Sto 
lat” oraz pysznego tortu ufundowanego przez 
właściciela Piekarni w Mysłakowicach, Pana 
Bogusława Liebersbacha. 

Następnie w sympatycznej i pogodnej at-
mosferze toczyły się przyjacielskie rozmowy 
przy melodiach i piosenkach w wykonaniu Ze-
społu Ludowego Karkonosze.

Na zakończenie tej wspaniałej uroczystości 
odbyła się sesja zdjęciowa.

Wizyta partnerska  
z Gminy Istebna

„Kultywowanie tradycji rodzinnych na terenach wiejskich” to temat 
wizyty partnerskiej Wójta Gminy Istebna Łucji Michałek wraz z Kołami 
Gospodyń Wiejskich z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

Nasi goście spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury z przedsta-
wicielami Kół Gospodyń Wiejskich z Mysłakowic, Bukowca, Wojano-

wa-Bobrowa i przedstawicielami Klubu Senior+. Celem spotkania była 
wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy w zakresie działań spo-
łecznych na rzecz rozwoju kultury i lokalnej społeczności, porównanie 
lokalnych tradycji i zwyczajów w życiu codziennym. Jak się okazało 
mimo znacznej odległości obu gmin mamy wiele wspólnego, góry, ko-
ronkarstwo, muzyka, kultywowanie rodzinnych tradycji. Było to spo-
tkanie pełne emocji i wspólnych dyskusji. Wójt Gminy Mysłakowice 
Michał Orman i Łucja Michałek Wójt Istebnej zapewnili wszystkich, 
że współpraca obu gmin będzie kontynuowana nie tylko w obszarze sa-
morządowym, ale również kulturalnym i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. W ciągu trzydniowego pobytu goście zwiedzili gminę, 
odwiedzili najważniejsze atrakcje Powiatu Karkonoskiego i wraz z prze-
wodnikiem odbyli wycieczkę w Karkonosze.

Bezpieczeństwo  
na gminnych drogach
Na terenie Gminy Mysłakowice, 

na drogach gminnych, zamontowano urzą-
dzenia bezpieczeństwa mające na celu spo-
wolnienie i poprawę organizacji ruchu drogo-
wego. Dodatkowe oznakowanie i urządzenia 
zamontowano w Mysłakowicach, Łomnicy, 
Kostrzycy, Dąbrowicy, Wojanowie-Bobrowie, 
Karpnikach, Gruszkowie i Krogulcu. Zadanie 
zrealizowano na podstawie zapotrzebowania 
złożonego do Wójta Gminy Michała Ormana 
przez przedstawicieli poszczególnych sołectw. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 80.000 zł. 
Życzymy bezpiecznej i rozważnej jazdy gmin-
nymi drogami.
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Klub Senior+ 

Klub Senior+ w Gminnym Ośrodku Kultury działa już drugi rok. 
Pierwsze miesiące działalności były obiecujące, ok. 50 osób zgłosiło 
chęć uczestnictwa w zajęciach. Niestety, z powodu pandemii Klub na 
kilka miesięcy został całkowicie zamknięty. Powoli sytuacja wróciła do 
normalności. Seniorzy przełamali lęki i obawy. Obecnie zgodnie z zało-
żeniami z zajęć korzysta 30 osób.

W 2021 roku członkowie Klubu brali udział w wielu projektach re-
alizowanych przez Ośrodek Kultury integrujących naszą społeczność, 
uczestniczyli w projekcie wycieczka z AGRO-AKADEMIĄ – czyli wnu-
ki z dziadkami poznają wieś. Organizatorem działania było Stowarzy-
szenie Mieszkańców Gminy Mirsk przy współpracy z Towarzystwem 
Karkonoskim oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mysłakowicach. 

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Były to trzy wycieczki na gospodarstwa rolne zajmujące się 
agroturystyką i działalnością w ramach gospodarstwa. 

Kolejnym projektem, w którym uczestniczyła grupa naszych senio-
rów, było działanie ,,Włącz się! Cyfrowy Senior w Powiecie Karkono-
skim”. Osoby 60+ uczestniczyły w cyklu zajęć komputerowych mających 
na celu ochronę osób starszych przed wykluczeniem cyfrowym. Było to 
zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Ak-
tywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021. Projekt prowadzony był przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. 

 Stowarzyszenie Senior i Klub Senior razem działali realizując pro-
jekty: „ Cudowne lata 70. i 80. w Krainie Ducha Gór” oraz ,,Kreatywne 
warsztaty z plastikiem”.

 Również w projektach autorskich GOK-u ważną rolę odegrali nasi 
seniorzy uczestnicząc w projektach: „Pociąg miododajnych rozmaito-
ści”, „Kulturalno-Integracyjne Spotkania Osób Niepełnosprawnych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach” , „Z Cyganami pod 
Gwiazdami”. 

Gościliśmy kilkakrotnie w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, 
z którym współpracujemy, w ramach obchodów Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważonego Rozwoju członkowie Klubu zostali zaproszeni 
na zajęcia pn. ,, Ochrona leśnych zasobów genetycznych w Leśnym Ban-
ku Genów w Kostrzycy w dobie zmian klimatu”, oprócz tego w prze-
pięknym otoczeniu arboretum mieli warsztaty plastyczne, uczestniczyli 
w podbieraniu miodu z barci i zajęciach z pszczelarstwa, na których po-
zyskiwali miód.

W ramach cyklicznych działań klubu Senior+ oferowana jest szero-
ka gama zajęć: 
–  zajęcia ruchowe: nordic walking, trx, choreoterapia; 
–  zajęcia rękodzielnicze i manualne: wyszywanie, szycie, zajęcia  

z papierem itp.;
–  zajęcia plastyczne, muzyczne, edukacyjne, kulinarne, zielarstwo, 

wycieczki, imprezy integracyjne.

Obchody Dnia Dziecka 
To był bardzo pracowity dzień, życzenia, prezenty, szacowni goście, 

przemówienia, występy, kwiaty i uśmiech na twarzy.
W ten ciepły i radosny dzień powitano w Szkole Podstawowej w My-

słakowicach Wiceminister Edukacji, Panią Marzenę Machałek oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Kleśtę.

Pani Wiceminister złożyła życzenia wszystkim uczniom, wręczyła 
prezenty, obejrzała występ artystyczny przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli. Uczestniczyła w rozmowie z Wójtem Gminy Mysłakowi-
ce Michałem Ormanem, Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem 
Kuczajem i Dyrektorem Andrzejem Dąbkiem na temat budowy nowej 
szkoły wyrażając swoje poparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy za odwiedziny i życzymy dużo uśmiechu.



26  • MYSŁAKOWICE i Okolice   Biuletyn Samorządowy Gminy Mysłakowice

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Mysłakowicach jest poprawa jakości życia 
mieszkańców Gminy Mysłakowice, jak również 
podejmowanie prób mających na celu znoszenie 
materialnych i niematerialnych barier integra-
cji społecznej, w tym osób niepełnosprawnych; 
rozwój bazy pomocy materialnej; angażowanie 
mieszkańców niedoświadczających problemów 
społecznych w rozwiązywanie takich proble-
mów; wsparcie osób i rodzin w przezwycięże-
niu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzanie 
– w miarę możliwości – do ich życiowego usa-
modzielniania i umożliwienie im życia w wa-
runkach odpowiadających godności człowieka.
1.  W roku 2021 w ramach współpracy ze sto-

warzyszeniem Senior z Gminy Mysłakowi-
ce oraz Bankiem Żywności we Wrocławiu 
sprowadzono żywność w ramach progra-
mu PEAD. Pomocą zostało objętych 100 
osób. Żywność została wydana w czterech 
transzach, łącznie 4,5 tony żywności.

2.  W ramach integracji społecznej na terenie 
Ośrodka zostało zorganizowane spotkanie 
dla rodziców i opiekunów dzieci niepełno-
sprawnych z pracownikiem Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PEFRON), na którym zostały 
przedstawione programy pomocowe skie-
rowane do osób niepełnosprawnych. 

3.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mysłakowicach realizuje również pro-
gramy rządowe skierowane do osób nie-
pełnosprawnych: Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnie-
niowa. W ramach obu programów pomocą 
zostało objętych 7 osób (przy limicie 7 osób). 
Programy te cieszą się dużym zainteresowa-
niem, w związku z powyższym zostały zło-
żone wnioski o finansowanie na kolejny rok.

4.  W ramach zadań zleconych tut. Ośrodek 
realizuje Specjalistycznej Usługi Opiekuń-
cze dla dzieci i młodzieży w Centrum Re-
habilitacji Dzieci RehaMaluch w Miłkowie.

5.  W dniach 15–16.11.2021 r., na terenie Ośrod-
ka odbyło się szkolenie „Eksperci pozarzą-
dowi w stowarzyszeniach i fundacjach”, 
które miało na celu podniesienie wiedzy 
w procesie stanowienia prawa: warsztaty 
prawa pracy, prawa gospodarczego oraz 
ekonomii przedsiębiorstwa. Szkolenie było 
dofinansowane przez Unię Europejską.

6.  Pracownicy tut. Ośrodka udzielali infor-
macji i pomagali złożyć wnioski w ramach 
programu „Dobry Start”. Pomoc była skie-
rowana do osób wykluczonych cyfrowo 
z terenu Gminy.

7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mysłakowicach zorganizował i koordy-

nował mikołajkową akcję na rzecz stowa-
rzyszenia Monar Markot Domu Samot-
nych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu.

8.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mysłakowicach pozyskał sponsorów, 
którzy przekazali środki finansowe oraz 
paczki żywnościowe dla mieszkańców 
Gminy.

9.  W porozumieniu i współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Senior w Mysłakowicach zo-
stało przygotowanych 50 paczek żywno-
ściowych dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców Gminy.

10.  Zrealizowano spotkanie „Seniorze, nie daj 
się oszukać”, w którym prelekcję na temat 
oszustw i wyłudzeń na osobach starszych 
poprowadził funkcjonariusz Policji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzień Pracownika Socjalnego
Pomoc społeczna pełniła i pełni funkcję 

przysłowiowej ostatniej deski ratunku, do niej 
bowiem trafiają ci wszyscy, którzy pomimo 
wykorzystania innych możliwości wsparcia, 
w dalszym ciągu nie mogą poprawić swojej 
trudnej sytuacji.

Pracownik socjalny jest zawsze na pierw-
szej linii, prowadzona przez niego praca so-

cjalna pomaga w rozwiązywaniu problemów 
osób i rodzin, co jednocześnie wpływa na 
ograniczanie problemów społeczności lokal-
nych. Jest głównym realizatorem celów po-
mocy społecznej, jednak ciągle jeszcze nie stał 
się liderem lokalnym, choć z pewnością na to 
zasługuje. Wynika to zapewne faktu, że zawód 
ten jest w dalszym ciągu niedoceniany. Mamy 

nadzieję, że wspólnie uda nam się ten wizeru-
nek zmienić, budować tożsamość tego zawodu, 
co niewątpliwie wzmocni Państwa w działaniu, 
staniecie się autentycznymi liderami lokalnymi 
i organizatorami systemu wsparcia, skutecznie 
realizującymi cele polityki społecznej.

Kierownikiem GOPS od września 2021 r. 
jest Inez Włoch.
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SPZOZ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

Michał Orman, Grzegorz Truchanowicz, 
Joanna Osińska, Karolina Marczewska, 

Monika Paterka. 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Mysłakowicach 
p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowi-
cach – mgr Arkadiusz Gerono  
tel. 75 64 70 842  
email: kierownik@spzoz.myslakowice.pl
Rejestracja – tel. 75 64 70 830 
tel./faks 75 64 70 831, kom. 500 358 739
Główna księgowa
tel. 75 64 70 84 
email: księgowa@spzoz.myslakowice.pl
Dział administracyjno-techniczny
tel. 75 64 70 841 
email: spzoz@myslakowice.pl

· Lekarze POZ
Lekarze pierwszego kontaktu przyjmują w go-
dzinach pracy przychodni 08:00-18:00.
Lekarz medycyny Agata Kreutzer 
Przyjmuje w gabinecie nr 1, I piętro, od ponie-
działku do piątku w godzinach: 7:30–12:00, 
18:00–19:30.
Lekarz specjalista chorób wewnętrznych Agata 
Kniażuk – Przyjmuje w gabinecie nr 12, I pię-
tro od poniedziałku do piątku w godzinach: 
08:00–15:00
Lekarz internista, balneolog Maria S. Dzija
Przyjmuje w gabinecie nr 17, parter, we wtorki 
i czwartki w godzinach: 14:00–18:00 
Lekarz specjalista medycyny rodzinnej i cho-
rób wewnętrznych Jarosław Rupik – Przyj-
muje w gabinecie nr 17, parter, poniedzia-
łek 14:00–18:00, wtorek 08:00–12:00, środa 
14:00–18:00, czwartek 08:00–12:00, piątek 
tydzień parzysty 08:00–12:00, piatek tydzień 
nieparzysty 14:00–18:00
Lekarz specjalista pediatra, neonatolog Roma-
na Jaworska-Bokier
Przyjmuje w gabinecie nr 18, parter, poniedzia-
łek, środa czwartek – teleporady, wtorek 15:00–
18:00, piątek 9:00-12:00

· Pielęgniarki środowiskowe
Alicja Sobańska, kom. 519 766 602 i Dorota 
Orłowska kom. 500 218 955 lub telefon bez-
pośredni do gabinetu 75 647 08 44.
W szkołach na terenie gminy działają gabinety 
pielęgniarki środowiskowej w miejscu naucza-
nia, usługi świadczą pielęgniarki: Mariola Bil-
ska i Izabela Wojnarowicz

· Gabinet zabiegowy
Gabinet zabiegowy czynny w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00

· Punkt poboru materiału
Punk poboru obsługiwany jest przez Spółkę 
DIAGNOSTYKA. Pobór materiałów do ba-
dań odbywa się codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 07:30–9:30. Cennik 
poboru materiału do badań laboratoryjnych 
i wykonywania tych badań u podwykonawcy 
znajdą państwo na stronie internetowej SPZOZ 
Mysłakowice www.spzoz.myslakowice.pl
Najbliższe punkty poboru: Jelenia Góra, 
ul. Ogińskiego 1a, tel. 75 642 03 28 od pon.  
do pt. 8:00–17:00; Jelenia Góra, ul. Bankowa 
5/7, tel. 75 645 20 10, od pon. do pt. 7:30–15:00,  
w soboty 8:00–11:00.

· Położna środowiskowa 
Położna środowiskowa sprawuje kompleksową 
pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekolo-
giczną nad osobami płci żeńskiej oraz nowo-
rodkami do 2 miesiąca życia.
Położna środowiskowo-rodzinna Pani Sabina 
Charłukowicz – telefon: 75 647 08 34

· Wizyty domowe
Wizyty domowe są świadczone w przypad-
ku niemożności uzyskania porady w miejscu 
udzielania świadczeń przez lekarza.
Rejestracja na wizyty domowe odbywa się 
na bieżąco w godz. 8.00-9.00 telefonicznie: 
756470830 lub 756470831, osobiście i przez 
osoby trzecie.

· Transport sanitarny 
Bezpłatny transport „daleki” i „bliski” dla pa-
cjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej za-
deklarowanych do SP ZOZ w Mysłakowicach.

Poradnie realizujące 
świadczenia w ramach NFZ
· Poradnia  
 Ginekologiczno–Położnicza
– świadczenia są udzielane w ramach kontrak-

tu z Narodowym Funduszem Zdrowia
– badania cytologiczne (kobiety w wieku mię-

dzy 25–59 lat objęte są programem SIMP, 
gdzie badanie można wykonać raz w roku 
bezpłatnie). W poradni wykonujemy to ba-
danie bezpłatnie dla wszystkich naszych 
pacjentek.

Poradnia działa w dni robocze
– w poniedziałki i piątki w godz.14.00–18.00.
– w środy 8.00–12.00 konsultacje lekarskie po 

umówieniu telefonicznym
Świadczeń udziela: lek. med. Andrzej 

Kałdonek – specjalista drugiego stopnia w za-
kresie położnictwa i ginekologii.

Położna środowiskowo-rodzinna Sabina 
Charłukowicz, telefon bezpośredni do gabine-
tu (rejestracja) tel. 75 647 08 34 lub 75 647 08 
30, osobiście lub przez osoby trzecie.

· Poradnia Stomatologiczna
Świadczenia są udzielane w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia
Poradnia działa w dni robocze – od poniedział-
ku do czwartku w godz.8.00–18.00, – w piątki 
w godz. 8.00–14.00
Rejestracja bezpośrednio w gabinecie lub tele-
foniczna 756470843, osobiście lub przez osoby 
trzecie w godzinach pracy poradni. 

Świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze 
dentyści:
· Małgorzata Zabłocka
· Bożena Maj-Szymak
· Marlena Piątek-Książczyk

· Poradnia Rehabilitacji 
 Ambulatoryjnej 

czynna od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.00
W poradni można również wykupić odpłatne 
zabiegi rehabilitacyjne.
Zabiegi wykonują rehabilitanci: Jacek Papro-
ta, Sławomir Nicpoń, Elżbieta Strecker-Ja-
sińska, tel. 75 64 70 835, 519 766 628.

· Rehabilitacja ”W Domu Pacjenta”
W warunkach domowych jest możliwa rehabi-
litacja pacjentów naszej placówki. Skierowanie 
wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, np. 
rodzinny, specjalista w dziedzinie rehabilitacji 
medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, 
reumatologii, neurologii, ortopedii i traumatolo-
gii. Na skierowaniu konieczna jest adnotacja le-
karza, że rehabilitacja ma się odbywać w domu 
pacjenta. Przy kwalifikacji istotne jest schorzenie 
oraz czas, jaki upłynął od rozpoczęcia choroby. 
W domu pacjenta możemy udzielić takich za-
biegów jak: elektroterapia, laser, ultradźwię-
ki, ćwiczenia usprawniające, masaż. Tel. kon-
taktowy: 75 64 70 835, 519 766 628. 

· Poradnia Reumatologiczna
Poradnie prowadzi firma: Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej „LEKARZ RODZIN-
NY” Świadczenia medyczne są realizowane 
w ramach kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Świadczeń udziela lekarz Pan 
Julian Pyrzanowski.
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie 
w ośrodku zdrowia w Mysłakowicach lub tele-
foniczna nr: 75 6470830, 75 6470831.

· Badania USG
· Jama brzuszna, tarczyca u pacjentów powy-
żej 18 roku życia, zadeklarowanych w SPZOZ 
Mysłakowice, na skierowanie lekarza POZ
· wtorki, czwartki 08:00–10:30 wykonuje lek. 
med. Agata Kniażuk i lek. med. Jarosław Rupik
· Zapisy na badania w Rejestracji. 

Usługi komercyjne 
świadczone w SPZOZ 
Mysłakowice

· Poradnia Neurologiczna
Przyjmuje lek. med. Małgorzata Szkudlarek 
– specjalista w dziedzinie neurologii. 
Rejestracja :
– telefoniczna : 602747820 
– internetowa poprzez stronę:  
www.znanylekarz.pl 
Cennik:  
konsultacje neurologiczne 100 zł,  
USG-doppler tętnic szyjnych 80 zł 

· Poradnia Psychologiczna
Katarzyna Zakrzewska – rejestracja telefo-
niczna 505-042-968

· Punkt Szczepień
W ramach poradni POZ SPZOZ w Mysłakowi-
cach działa punkt szczepień profilaktycznych, 
który realizuje szczepienia populacyjne zgodnie 
z harmonogramem szczepień dla poszczegól-
nych grup wiekowych, szczepienia przeciwko 
grypie oraz szczepienia komercyjne. W okresie 
pandemii COVID-19 punkt szczepień przy 
SPZOZ został zgłoszony do Narodowego  
Programu Szczepień i realizuje szczepienia po-
pulacyjne we wszystkich grupach wiekowych.
Tel. 76 846 724
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Mysłakowicach
ul. Woj.Polskiego 2a, 58-533 Mysłakowice
rejestracja: 75 64 70 830, 75 64 70 831,
500 358 739

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mysłakowicach
ul. Woj. Polskiego 2A,58-533 Mysłakowice
e-mail: gops@myslakowice.pl 
tel. 75 64 70 810
■ godziny pracy ośrodka 7:15–15:15

Apteka Arnika
Apteka mieści się w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Mysłakowicach 
ul. Woj. Polskiego 2A, tel. 75 64 42 210
e-mail: myslakowice@aptekajg.pl
■ poniedziałek – piątek 8:00–18:00
■ sobota i niedziela nieczynne

Apteka Zabobrze – Mysłakowice
ul. Jeleniogórska 37, 58-533 Mysłakowice
tel. 75 643 16 81
Godziny otwarcia apteki:
■ poniedziałek – piątek 8:00–18:00
■ sobota 8:00-14:00

Poczta – Filia Urzędu Pocztowego 
Kowary w Mysłakowicach
ul. Jeleniogórska 35, 58-533 Mysłakowice
tel. 75 71 31 218
■ poniedziałek – czwartek 08:30–16:00
■ piątek 12:30–20:00

PKO Bank Polski S.A. – Oddział 1 
w Mysłakowicach
ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
tel. 75 61 16 270
■ poniedziałek – piątek 09:00–16:00

Gminny Ośrodek Kultury 
w Mysłakowicach
ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice
tel. 75 7131 298, 75 64 39 964
email: gokmysl@poczta.onet.pl

 gok.myslakowice
 kulturamyslakowice

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

75 64 39 960 Sekretariat Wójta

75 64 39 961 Biuro Obsługi Interesanta, 
działalność gospodarcza

75 64 39 971 Urząd Stanu Cywilnego

75 64 39 972
Ewidencja ludności, 
zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych

75 64 39 978
Dowody osobiste, 
sprawy zdrowia i osób 
niepełnosprawnych

75 64 39 973 Oświata i wychowanie

75 64 39 996 Biuro Rady Gminy

75 64 39 992
Podatki (wpłaty zaległości, 
nadpłaty, wysokość podatku 
od środków transportu)

75 64 39 997 Podatki (wymiar podatku od 
nieruchomości, rolny, leśny)

75 64 39 976 Opłata za odpady komunalne 
(zaległości, nadpłaty)

75 64 39 993
Księgowość, gospodarka 
kasowa, środki trwałe, 
podatek od towarów i usług 
(VAT)

75 64 39 994 Kontrola, windykacja 
i egzekucja podatków i opłat

75 64 39 991
Czynsze, rozliczenia 
wspólnot mieszkaniowych, 
dodatek mieszkaniowy 
i energetyczny

INFORMATOR Urząd Gminy Mysłakowice
ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
e-mail: sekretariat@myslakowice.pl, boi@myslakowice.pl 
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Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Mysłakowice

75 64 39 982
Inwestycje, zamówienia 
publiczne, pozyskiwanie 
środków zewnętrznych

75 64 39 984
Planowanie przestrzenne, 
gospodarka 
nieruchomościami

75 64 39 981 Warunki zabudowy

75 64 39 985
Ochrona środowiska, 
gospodarka wodna, wycinka 
drzew, dotacje na piece 
i studnie

75 64 39 974
Gospodarka odpadami 
(deklaracje, zgłoszenia, 
odbiór odpadów)

75 64 39 963 Sprawy mieszkaniowe

571 335 988 Gospodarka 
nieruchomościami

571 335 967
Gospodarka 
nieruchomościami, rolnictwo, 
leśnictwo

75 64 39 983 Gospodarka komunalna 
(cmentarze, oświetlenie)

75 64 39 987 Drogi i mosty

75 64 39 986
Fundusze sołeckie, 
promocja, współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi

75 64 39 979 Zarządzanie kryzysowe, 
archiwum zakładowe

571 335 977
Pełnomocnik ds. profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych

Jednolity Europejski  
Numer Alarmowy  112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna  998
Policja  997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
KSWiK   75 64 58 960
  500 288 009

Komisariat Policji w Kowarach  47 87 382 20 — Dzielnicowi:
· Rejon: Bobrów, Dąbrowica, Łomnica, Wojanów – aspirant sztabowy Paweł  

Wódkiewicz – tel. 797 306 644.
· Rejon: Bukowiec, Gruszków, Karpniki, Kostrzyca, Krogulec, Strużnica, Mysłakowice 

(ul. Cmentarna, C. Godebskiego, Dolna, Jeleniogórska, Nadbrzeżna, Polna, Psie Pole, 
Żołnierza) – straszy sierżant Marcin Kupczyk – tel. 608 098 863.

· Rejon: Mysłakowice (ul. 1 Maja, Czereśniowy Sad, Czerwony Dworek, Fabryczna, 
Górska, I. Daszyńskiego, Kamienna, Karminowa, Łąkowa, Łomnicka, Nowa, Sło-
neczna, Sportowa, Starowiejska, Stawowa, Sułkowskiego, Szkolna, Szmaragdowa,  
Śląska, W. Łokietka, Włościańska, Włókniarzy, Wojska Polskiego, Zielona, Żółta  
– aspirant Ewelina Kopecka – tel. 797 306 644.

· Punkt przyjęć interesantów w Urzędzie Gminy Mysłakowice czynny w każdy wtorek  
w godz. 16–18.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH i informacyjnych

ŚWIETLICE

Świetlica w Mysłakowicach:
ul. Daszyńskiego 29, tel. 75 64 39 242
e-mail: swietlicagok@poczta.onet.eu
■ poniedziałek – piątek 9.00–17.00

Świetlica w Łomnicy
ul. Karkonoska 36, tel. 75 71 30 458
 
Świetlica w Wojanowie
Wojanów 38, tel. 75 71 30 482

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna  
w Mysłakowicach
ul. Daszyńskiego 29, 
 tel. 75 64 39 243
■ poniedziałek – piątek 13:00–19:00

Filia Biblioteki Publicznej  
w Bukowcu
ul. Robotnicza 6, Bukowiec


