
 

 

 
 

 

 

 



 

 

ROZMOWA  Z  BOGUSŁAWEM  STOLDEREM 

PREZESEM MIEJSKIEGO POLSKIEGO KOMITETU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W MIĘDZYLESIU 
 

Od redakcji : PKPS jest stowarzyszeniem kształtującym postawy 

społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz 

osób potrzebujących pomocy.  

Misją PKPS jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i 

organizacyjnego wsparcia, oraz przywracanie nadziei i poczucia 

bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w 

szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym… 

 

Kiedy i z czyjej inicjatywy powołany został w Międzylesiu Miejski Polski 

Komitet Pomocy Społecznej ? 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Międzylesiu powstał z inicjatywy 

Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Wałbrzychu, przy osobistym zaangażowaniu 

jego prezesa Mieczysława Gwiazdy, oraz przychylności władz naszej gminy.  

Skrzyknęła się grupa ludzi, która na zasadzie wolontariatu, społecznie 

będzie pomagać w jego działalności. Zarząd PKPS i Komisja Rewizyjna 

rozpoczęły działalność 29.04.2013. 

 

Kto znajduje się we „władzach” naszego komitetu ? 

 

We władzach naszego zarządu znajdują się oprócz mnie : Agnieszka 

Worosz, Roma Stecka, Maria Zadorożna, Małgorzata Bojanowska, Bożena 

Pawula, Ewa Bzdęga i Kazimiera Rumin  

 

Jaki zasadniczy cel przyświeca członkom komitetu ? 

 

Celem PKPS jest niesienie pomocy ludziom jej potrzebującym, których w 

naszej gminie jest niestety wielu. Nie będziemy powielać działalności OPS, lecz  

uzupełniać się wzajemnie w realizacji swoich zadań… 

 

W jaki sposób kierowany przez pana komitet rozpoznawać będzie potrzeby 

? 

Wykaz osób potrzebujących pomocy otrzymujemy z  Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Ponadto członkowie zarządu we własnym zakresie przeprowadzają 

wywiady środowiskowe,  oraz weryfikują zgłoszenia indywidualne od osób 

potrzebujących pomocy.  

Ponadto zarząd w dniu 28.05.2013 podjął decyzję, aby opieką objąć także 

mieszkańców wiosek należących  do naszej gminy 

 

 

http://29.04.2013.ad/


 

Kto znajduje się w zainteresowaniu  naszego PKPS ? 

 

Obejmujemy działaniem naszego stowarzyszenia ludzi będących w 

trudnej sytuacji życiowej, rodziny patologiczne, osoby uzależnione…W naszym 

zainteresowaniu jest w tej chwili 169 rodzin i 480 osób. 

 

Jaka konkretna pomoc będzie udzielana podopiecznym ? 

 

Nasza pomoc potrzebującym to przekazywanie im gotowych artykułów 

żywnościowych. Być może dysponować będziemy jeszcze inną formą pomocy, 

ale tymczasem jest to w fazie uzgodnień… 

 

Czy na dzień dzisiejszy komitet ma za sobą już jakieś konkretne działania ? 

 

W lipcu z naszej pomocy żywnościowej  skorzystało ponad 2/3 osób 

potrzebujących. Z chwilą otrzymania lokalu na naszą działalność statutową 

zwiększy się częstotliwość wydawania artykułów 

 

Z kim PKPS planuje nawiązać bliską współpracę ? 

 

Jak wspomniałem bliską współprace utrzymujemy z MOPS w 

Międzylesiu, jak również z innymi organizacjami charytatywnymi, społecznymi 

itp. Z chwilą zarejestrowania naszego stowarzyszenia w KRS, otrzymaniu 

regonu i spełnieniu wszelkich wymogów przewidzianych prawem, założone 

zostanie konto w banku, na które będzie można wpłacać darowizny pieniężne… 

 

Na koniec może kilka słów od siebie… 

 

Mamy prośbę do osób prywatnych i zakładów pracy, posiadających 

środki transportu o ładowności 3,5 tony  i powyżej,  o pomoc w  przywozie 

artykułów żywnościowych z magazynu w Świdnicy do Międzylesia. 

Zapraszamy osoby chętne do współpracy w niesieniu pomocy innym. 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÓŁMETEK  WAKACJI… 

 
3.08.br na polu biwakowym w 

Międzylesiu odbył się festyn „Półmetek 

wakacji" organizowany przez MGOK. 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie można 

było posłuchać  polskich standardów w 

wykonaniu Moniki, Basi i pana 

Ryśka… Także zespół "Międzylesianie” 

bawił zebranych piosenkami ludowymi i 

biesiadnymi. Atrakcją był "Teatr  Na 

Bruku i Stowarzyszenie Artyści Na Bruku 

" z Wrocławia ze sztuką "Przyjazd 

królewny Marianny Orańskiej".  

 
Spektakl ogromnie podobał się 

publiczności. Dziękujemy aktorom za 

bardzo obrazową lekcję historii i za 

wciągnięcie widowni do zabawy. Dla 

dzieci zostały zorganizowane różne 

konkursy z nagrodami. Dzielni strażacy z 

OSP w Międzylesiu zorganizowali tor 

przeszkód i chłodzili rozgrzanych fontanną 

chłodnej wody. Organizatorzy dziękują 

wszystkim, którzy byli obecni na polu 

biwakowym, paniom za upieczenie ciast, a 

Krzysztofowi Dudkowi, Maćkowi 

Dudkowi, Krzysiowi Jaskowi i członkom 

OSP za pomoc w organizacji festynu. 

 
WYMARZONY  WYPOCZYNEK 

Okres wakacyjny to czas 

wypoczynku i relaksu. Nie wszyscy 

rodzice ze względów finansowych mogą 

osobiście zapewnić swoim pociechom 

wyjazd. Na szczęście są organizacje, które 

wychodzą z pomocną dłonią. 30 uczniów z 

terenu Gminy Międzylesie w wieku od 7 

do 18 lat w okresie od 01.07.2013 do 

14.07.2013r. przebywało pod namiotami 

na obozie harcerskim w Międzywodziu 

zorganizowanym przez ZHP w Bystrzycy 

Kłodzkiej.  Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu zorganizowało kolonie w 

Pustkowie w Ośrodku  Wypoczynkowym 

„Magda” mieszczącym się 150 m od 

morza. W kolonii udział wzięło 10 dzieci, 

które zostały dowiezione  z Międzylesia do 

Kłodzka (powrót Kłodzko – Międzylesie)  

gminnym busem, następnie autokarem do 

miejsca wypoczynku. Dzieci z wakacji 

wróciły opalone, uśmiechnięte i bardzo 

zadowolone. Pogoda dopisała, słońce 

grzało więc kąpieli w naszym polskim 

Bałtyku nie zabrakło. Wielu z uczestników 

nie może się już doczekać kolejnych 

wakacji. 

     NOWY ROK SZKOLNY 
Czas wakacji powoli się kończy i 2. 

września rozpocznie się nowy rok szkolny. 

O godzinie 9.00 w Zespołach Szkolnych 

naszej gminy, uczniów przywitają 

dyrektorzy szkół wraz z gronem 

pedagogicznym na uroczystych apelach. 

 Ponieważ spora część dzieci jest 

uprawniona do bezpłatnego dowozu w celu 

realizacji obowiązku szkolnego, będą one 

korzystać z transportu gminnego, oraz 

autobusów Państwowej Komunikacji 

Samochodowej z Kłodzka, która  została 

wyłoniona w drodze przetargu do realizacji 

powyższego zadania.   Przypominamy 

rodzicom o złożeniu stosownych 



dokumentów w szkołach w celu uzyskania 

biletów miesięcznych dla  dzieci 

uprawnionych do dowozu, szczególnie dla 

tych, które dopiero rozpoczynają edukację 

szkolną  i przedszkolną w klasach „O”. 

Rozkład jazdy transportu szkolnego dla 

wszystkich placówek oświatowych będzie 

dostępny w szkołach i generalnie jest taki 

sam jak w roku poprzednim.  Ponadto jak 

wynika z informacji od Dyrektorów 

Szkół, nadal istnieje możliwość 

zgłoszenia dzieci sześcioletnich do klas I 

szkół podstawowych. 

INFORMACJA DLA 

RODZICÓW  
 dzieci zapisanych na rok szkolny 

2013/2014  

do Samorządowego Przedszkola  

w Międzylesiu 

 

Zebranie z Rodzicami  

rozpoczynające nowy rok szkolny  

odbędzie się  

w dniu 29 sierpnia 2013r. 

 o godzinie 15:00. 

Orientacyjny czas spotkania: 2 godziny. 

 

Zebranie podzielone jest na dwie części. 

Pierwsza, to spotkanie ogólne, na którym 

zostaną przekazane najważniejsze 

informacje związane z pobytem dziecka w 

przedszkolu.  

Druga część, to spotkanie z 

nauczycielkami w poszczególnych grupach 

przedszkolnych. 

 

XXI  TURNIEJ  PILKI  NOŻNEJ  

O PUCHAR  KRZYSZTOFA  ZA  

NAMI… 
W tegorocznym, już XXI  Turnieju 

Piłki Nożnej o Puchar Krzysztofa wzięło 

udział 6 drużyn. Wymieniamy je w 

kolejności zajętych w turnieju miejsc : 1. 

Muchobór Wielki Wrocław (zdobywca 

pucharu przechodniego) 2. Sudety 

Międzylesie  3. ex aequo  Zawisza Dolsk  i 

Iskra Jaszkowa 4. Rekiny Szklarnia 5. 

Śnieżnik Domaszków.  

Najlepszym bramkarzem został Jan 

Mucha Muchobór Wielki, a najlepszym 

strzelcem Radosław Macura Sudety 

Międzylesie. Puchar Fair Play trafił do 

Zawiszy Dolsk. Najwierniejszymi kibicami  

zostały Janina Stępak i Bogdana 

Błażejewska. Podziękowania kierujemy do 

MGOK w Międzylesiu, Sudetów 

Międzylesie i UMiG Międzylesie. 

Zapraszamy za rok !  

DWUNASTKA  NA  X  

JUBILEUSZOWEJ  „MOJEJ 

DWUNASTCE” 

3 sierpnia 2013 na Stadionie Miejskim im. 

A Skowrona w Międzylesiu obchodzono 

mały jubileusz. Tego dnia po raz dziesiąty 

odbył się test marszowo – biegowy „Moja 

Dwunastka”, w którym wystartowało 12 

osób. Upalna pogoda nie sprzyjała biciu 

rekordów w biegu na 12 minut. Niemniej 

sam udział w tej imprezie o charakterze 

rekreacyjnym z akcentem rywalizacji, daje 

jej uczestnikom ogromną satysfakcję. Daje 

im poczucie przynależności do grupy osób 

stawiających na zdrowy styl życia, w 

którym nie brakuje czasu na aktywność 

ruchową.Podczas dzisiejszego testu 

biegających i maszerujących dopingowała 

grupa kibiców, co niewątpliwie dodawało 

skrzydeł startującym.  Do tej pory w tej 

imprezie sportowej udział wzięły 

przynajmniej raz 73 osoby, a na listach 

startowych łącznie zapisano 162 

uczestników.  Ciągle czekamy na 

powiększenie się grona 

„Dwunastkowiczów” i zapraszamy 

wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić 

swoje siły oraz poprawić swoją kondycję 

fizyczną na kolejny test, który odbędzie się 

w sobotę 7 września 2013 o godz. 11.00 

na Stadionie w Międzylesiu. Biuro 

zawodów czynne w godz. 10.15 do 10.45. 

Udział bezpłatny. Dla każdego uczestnika 

certyfikat, pamiątkowy znaczek, oraz 

napoje. 



 

Serdecznie zapraszamy. MLKS Sudety 

Międzylesie 

PÓŁMETEK „KORONY 

MIĘDZYLESIA” 

W sobotę 27 lipca 2013 r., w dniu 

rozpoczęcia 70 Tour de Pologne, odbyła 

się kolejna edycja wyścigu w ramach cyklu 

imprez rowerowych pod wspólną nazwą 

„Korona Międzylesia”, organizowana 

przez MLKS Sudety Międzylesie. Za 

miłośnikami tej imprezy już cztery wyścigi 

typu Up Hill, a przed nimi kolejne trzy. 

Dzisiejsza edycja zgromadziła na starcie 

dziewięciu uczestników w tym: jedną 

kobietę, sześciu mężczyzn oraz, po raz 

pierwszy, dwójkę nastolatków. 

 

  

Uczestnicy od godz. 9.15 

rejestrowali się w Biurze Zawodów, które 

tym razem usytuowane było na 

skrzyżowaniu Różanka – Gniewoszów na 

wysokości 425 m.n.p.m. Stąd ok. godz. 

10.00 wyruszył pierwszy zawodnik, a 

kolejni na trasę wypuszczani byli co 

minutę. Uczestnicy mieli do pokonania 

prawie 6 kilometrowy podjazd, a meta 

znajdowała się w Gniewoszowie /punkt 

widokowy Jedlnik/ na wysokości 725 

m.n.p.m. Wszyscy uczestnicy, pomimo 

upału, dzielnie walczyli o uzyskanie 

dobrego rezultatu i we własnym tempie 

wytrwale podążali w kierunku mety. 

Najlepszy czas „wykręcił” Grzegorz 

Smoleń – 19’46’’.  W imprezie tej nie 

ma przegranych. Każdy wygrywa przede 

wszystkim z samym sobą. Ponadto w 

zamian za wysiłek włożony w dotarcie na 

szczyt otrzymuje największą nagrodę, jaką 

jest lepsza kondycja fizyczna i psychiczna, 

oraz poprawa stanu zdrowia. Osoby 

uczestniczące w imprezie czerpią także 

radość ze wspólnego spotkania z ludźmi 

mającymi tę samą pasję, jaką jest jazda na 

rowerze.     Na 

zakończenie imprezy prezes MLKS 

„Sudety Międzylesie” Jerzy Błażejewski 

wręczył wszystkim zawodnikom 

pamiątkowe certyfikaty. W rolę 

fotoreportera tym razem wcielił się Piotr 

Wróbel, a pomiaru czasu dokonywał 

Zbigniew Kania. Pomysłodawczyni 

imprezy Katarzyna Grzybowska-Kania 

czuwała nad sprawnym funkcjonowaniem 

biura zawodów. Wszyscy uczestnicy 

oczekują, że podczas kolejnej imprezy 

powiększy się grono osób, chcących 

sprawdzić swoje siły na trasie „Korony”, 

która odbędzie się w sobotę 24 sierpnia 

2013 r. Start:  Międzylesie godz. 10.00  

/450 m.n.p.m./ - przystanek autobusowy 

przy Zespole Szkół. Meta: Potoczek / 

650 m.n.p.m. / Różnica wzniesień: 200 

m. Dystans: 9 km. Zapisy w dniu imprezy 

w biurze zawodów czynnym w godz. 9.15 

– 9.45. Udział bezpłatny. 

SUKCES MIĘDZYLESKICH 

SIATKARZY PLAŻOWYCH 

 
      Bardzo dobrze wystartowali siatkarze 

Międzyleskiego Towarzystwa Sportowego 

w Turnieju o Puchar Burmistrza Kłodzka 

w Siatkówce Plażowej, który odbył się w 

dn. 20. 07. 2013r. w Kłodzku. Para 



Mateusz Juraszek, Dominik Biernacki 

zdobyła I m. wygrywając wszystkie swoje 

mecze. Mariusz Dublicki, Tomasz Faron 

zajęli 5 miejsce przegrywając w fazie 

eliminacyjnej ze swoimi kolegami j/w. 

Obie pary startowały w kategorii do 40 lat. 

W turnieju uczestniczyło 16 par z Powiatu 

Kłodzkiego.  

 

Wędkarze w Dolsku 

Odbywające się zawody wędkarskie  16-18 

sierpnia 2013 r. w dolsku przyniosły 2 

miejsce naszym zawodnikom  

jednocześnie przekazali od mieszkańców 

Międzylesia pozdrowienia dla 

zaprzyjaźnionego miasta Dolsk . 

********************************* 

ZAWODY STRAŻACKIE 

ZAPRASZAMY NA  
ZAWODY SPORTOWO-

POŻARNICZE  OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY 

MIĘDZYLESIE, KTÓRE ODBĘDĄ 

SIĘ W DNIU 31.08.2013 R. O 

GODZ. 10.00 NA BOISKU 

SPORTOWYM W 

DOMASZKOWIE. 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ 

DOLNOŚLĄSKA 2013 r.” W 

GMINIE MIĘDZYLESIE. 

W dniu 12. lipca br. gościliśmy 

komisję konkursową z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego w składzie : Anna 

Malinowska – UMWD Wrocław, 

Małgorzata Stempniak – DODR Wrocław, 

Justyna Karło – Uniwersytet Wrocławski, 

Elżbieta Sobótko – DIR Wrocław,  

Lilianna Zielińska – Uniwersytet 

Przyrodniczy Wrocław, oraz Marcin 

Sobaszek – moderator.   Komisja dokonała 

oceny zgłoszonych przez gminę, po raz 

drugi, trzech projektów, w ramach 

organizowanego konkursu pn. „Piękna 

Wieś Dolnośląska 2013 r.” 

 
Przypominamy   kategorie ocenianych 

projektów : 

1) kat.  „Najpiękniejsza wieś” – wieś 

Goworów 

 
2) kat. „ Najpiękniejsza zagroda wiejska „– 

zagroda Państwa Marioli i Józefa Matła 



 
3) „ Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy 

Wsi - wieś Roztoki „ remont świetlicy 

wiejskiej”. 

 

 

Wszystkim osobom zaangażowanym w 

przygotowanie „sprzedaży” i  prezentacji 

projektów  bardzo ciekawie 

przedstawionych, za włożona pracę i trud - 

dziękujemy. Wyniki znane nam będą po 22 

sierpnia, którymi niezwłocznie się 

podzielimy. 

PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 

2013 – WYNIKI 

Goworów zwyciężył w konkursie 

na Piękną Wieś Dolnośląską 2013 ! 

Ogłosił to 16. sierpnia na konferencji 

prasowej członek zarządu województwa 

Włodzimierz Chlebosz. Wicemarszałek 

podkreślił, że  ideą konkursu jest nie tylko 

wybranie najpiękniejszej wsi, ale także in-

tegracja lokalnych społeczności, oraz wy-

różnienie kreatywnych mieszkańców.  

Komisja konkursowa odwiedziła 

wszystkie miejscowości zgłoszone do kon-

kursu, oceniając między innymi dbałość o 

zachowanie wiejskiego krajobrazu, zaan-

gażowanie lokalnych stowarzyszeń i 

mieszkańców w życie gminy, współpracę 

sołectwa z gminą i umiejętność pozyskiwa-

nia pieniędzy na nowe inwestycje. 

Zwycięski Goworów, zdaniem jurorów 

wyróżnił się przede wszystkim promocją 

aktywnej turystyki i nowymi inwestycjami 

w infrastrukturę sportową. Od 10 lat istnie-

je tu Akademia Ruchu, a tworzona jest 

także tzw. tkacka wieś tematyczna.  

 Nie dość na tym ! W kategorii 

„Najpiękniejsza zagroda” wyróżnienie 

otrzymali Mariola i Józef Matła z 

Różanki ! Dziękujemy również sołectwu 

wsi Roztoki, za udział w kat. „Najlepsze 

przedsięwzięcie odnowy wsi”, gdzie 

samo uczestnictwo już jest sukcesem. 

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody 

finansowe, które wręczone zostaną 

podczas uroczystego finału, 

zaplanowanego na 21. września w 

Goworowie. Gratulujemy laureatom !  

SMRECZYNA  I  GOWORÓW  

PO STAROPOLSKU GOŚCINNE 

  19. lipca br. sołectwa Smreczyna i 

Goworów  gościły u siebie przedstawicieli 

grup odnowy wsi z województwa 

dolnośląskiego, w ramach ich podróży 

studyjnej, organizowanej przez Wydział 

Obszarów Wiejskich  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

Dolnośląskiego.   



   

 Zaprezentowane zostały modelowe 

przykłady realizacji Odnowy Dolnośląskiej 

Wsi, wymieniono doświadczenia w 

zakresie tworzenia gotowej oferty 

turystycznej w oparciu o zasoby lokalne.  

W trakcie  pobytu, nasze  sołectwa – 

laureaci konkursu „Piękna Wieś 

Dolnośląska 2012”, pochwaliły się 

własnymi osiągnięciami: Smreczyna – 

urządzonym terenem rekreacyjnym,  a 

Goworów -  projektami integracyjnymi, 

agroturystyką. 

 

Brawami goście podziękowali na życzliwe 

przyjęcie i z nowymi pomysłami ruszyli w 

dalszą podróż. Wszystkim, którzy 

zaangażowali się w ugoszczenie tak licznej 

grupy, bo ok. 50 osób – dziękujemy. 

 

ŚWIĘTO  POLICJI  - OBCHODY 

W POLANICY ZDROJU 

W dniu 30 lipca br. w Polanicy Zdroju 

odbyły się powiatowe obchody święta 

Policji  związane z 94. rocznicą utworzenia 

Policji Państwowej. Uroczystości 

rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele w 

Polanicy Zdroju, koncelebrowaną przez  

JE ks. bp Ignacego Deca, Kapelana 

Policji Kłodzkiej Ks. Ryszarda Szkoły 

oraz Kapelana Policji Dolnośląskiej Ks. 

Stanisława Stelmaszka. Po mszy w 

polanickim Parku Zdrojowym odbył się 

uroczysty apel.  Wśród gości zaproszonych 

obecni byli: Komendant Wojewódzki 

Policji we Wrocławiu,  parlamentarzyści, 

przedstawiciele władz samorządowych 

powiatu kłodzkiego. Komendant 

Wojewódzki Policji w słowach 

skierowanych do zebranych przeprosił za 

pomyłki, jeżeli zdarzyły się w pracy służb 

policyjnych. Podkreślił, iż obowiązkiem 

Policji jest szybkie wyciagnięcie 

wniosków z popełnionych błędów. 

Powiedział też, iż Policja nie oczekuje 

pochwał i zachwytów, liczy natomiast na 

okazanie szacunku, zrozumienia i prosi o 

zaufanie. Podczas uroczystości 

odznaczono 10 funkcjonariuszy, a ponad 

100 awansowano na wyższe stopnie 

służbowe.Listami pochwalnymi 

wyróżniono również pracowników 

cywilnych.  

 

 



Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku 

złożył gratulacje odznaczonym, 

awansowanym i mianowanym na wyższe 

stopnie służbowe. Podziękował za 

zaangażowanie. Powiedział, że 

funkcjonariusze Policji spotykają się z 

bardzo dużym szacunkiem i zaufaniem 

społecznym, co jest ważne, gdyż teren 

powiatu jest trudny i rozległy. Medalami  

za Zasługi dla Policji uhonorowani zostali 

także przedstawiciele samorządu 

terytorialnego: starosta kłodzki - Maciej 

Awiżeń, oraz burmistrz Polanicy Zdroju - 

Jerzy Terlecki. Za wzorową służbę kilku 

funkcjonariuszy otrzymało nagrody 

również z rąk przedstawicieli samorządów 

lokalnych.  Z Gminy Międzylesie 

nagrodą rzeczową wyróżniony został 

Marek Ruczaj. Nagrodę wręczyła 

Aleksandra Kruk – Sekretarz Miasta i 

Gminy Międzylesie. Uroczystość 

uświetniona została pięknym występem 

Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.  

Z  POTRZEBY  SERCA… 
 

W sobotę 17.08.2013 Rada 

Parafialna Kościoła pw. ap. Piotra i Pawła 

w Goworowie zorganizowała na terenie 

agroturystyki Emaus piknik parafialny na 

rzecz 6-letniej Wiktorii, która w ubiegłym 

roku ulega wypadkowi. Dzięki 

ofiarodawcom uda się zakupić sprzęt 

rehabilitacyjny, który pomoże małej 

Wiktorii w odzyskaniu zdrowia. 

Organizatorzy dziękują wszystkim ludziom 

dobrego serca za pomoc w zorganizowaniu 

tego spotkania. Na pikniku byli zaproszeni 

goście ze Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym z Bystrzycy 

Kłodzkiej, osoby Z Domowego Kościoła z 

Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, którzy 

aktywnie włączyli się w organizację gier i 

zabaw dla najmłodszych. Szczególnie 

dziękujemy Pani Halince "Mistrzyni 

Tatuażu Dziecięcego" z Pławnicy za kilku 

godzinną pracę przy ozdabiania ciał 

najmłodszych zmywalnym tatuażem, oraz 

trójce młodych ludzi (Monice, Marcelinie i 

Rafałowi), mieszkańcom Goworowa za 

chęć pomocy w organizacji pikniku. 

 Dla nas, organizatorów, największą 

zapłatą był uśmiech i całusy Wiktorii. 

Podobnych działań dla niesienia pomocy 

nastąpi jeszcze ciąg dalszy…. 

 

PODNIOSŁE  I  RADOSNE  

ŚWIĘTO  ROŻANKI 
 

Obchody święta Różanki trwały w 

tym roku przez dwa dni .W czwartek 15. 

sierpnia odbył się I Letni Bal 

Karnawałowy i VIII Festiwal Róż. W 

trakcie imprezy nagrodzono dzieci i 

dorosłych za najlepsze stroje karnawałowe, 

wybrano króla i królową balu.  

   

 

 Rozstrzygnięto konkurs na 

najpiękniejszy bukiet róż -zwycięzcy to : 1. 

miejsce Kostowska Barbara z Raciborza, 2. 

miejsce Stanisława Zaręba z Ozimka, 3. 

miejsce Danuta Pożoga z Różanki.  

 Festyn uświetnił koncert poezji 

śpiewanej w wykonaniu  zespołu TOTAN 

z Ząbkowic Śląskich w składzie Andrzej 

Żarnecki i Andrzej Mazur.  Uczestnicy 

festynu wspaniale bawili się tańcząc na 

trawie i smakując przepyszne dania z 

grilla, pierogi i domowe ciasta. Dawkę 

dobrego humoru zaserwował Józiu Matła 

w skeczu kabaretowym pt. ”Jedna mała 

wódeczka jeszcze nigdy nikomu nie 

zaszkodziła”.  Organizatorzy dziękują 

uczestnikom za wspaniała zabawę a 

paniom z Różanki za przepyszne ciasta. 

    

 



      

W niedzielę 18 sierpnia uroczystości  

odpustowe odbyły się w kościele. 

Mieliśmy szczególną okazję do  hucznego 

świętowania. Dzięki wspaniałym 

darczyńcom została odnowiona cała 

elewacja kościoła, wieży, murków 

przykościelnych. Sponsorzy to właściciele 

Ośrodka Wypoczynkowe Regle - Johannes 

Rohr i Jarosław Pawlak. Otrzymaliśmy 

także z Bogatyni nowy ołtarz, ambonkę i 

chrzcielnicę. Ksiądz Biskup Ignacy Dec, 

który  przewodniczył tej uroczystości 

poświęcił elewację, i konsekrował ołtarz, a 

także odsłonił tablicę pamiątkową .  

W uroczystej mszy św. udział 

wzięli: kapłani z naszego dekanatu,  

Kłodzka, Strzegomia , Bystrzycy Kł, 

burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak, 

burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata 

Surma, oraz licznie przybyli goście i 

mieszkańcy parafii.    

  

Ks. Biskup wręczył darczyńcom 

pamiątkowe pierścienie - diecezjalne 

odznaczenia dla ludzi świeckich 

zasłużonych dla Kościoła, a mieszkańcy 

specjalnie wydane okolicznościowe 

albumy. Po uroczystościach  wszyscy 

zgromadzili się na placu przy plebanii na 

pikniku odpustowym.   

 W czasie pikniku mieszkańcy 

ugościli zebranych pysznym domowym 

ciastem i kiełbaskami z grilla. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim którzy 

zaangażowali się w przygotowanie obu 

uroczystości. Dziękujemy za każdą 

okazaną pomoc, za poświecony czas, za 

ogrom pracy, za każde życzliwe słowo i 

gest, dziękujemy za ofiarowane kwiaty, 

podest, za upieczone ciasta i za liczny 

udział !  

 

EUROPEJSKIE FORUM   

MŁODZIEŻY   

 

informuje:  

  

Europejskie Forum Młodzieży  informuje o 

dwóch wolnych miejscach na 6-miesięczny 

wolontariat realizowany w organizacji 

pozarządowej "TES-HIENET Technology, 

Educationa and Sport" na wyspie Chios w 

Grecji. Europejskie Forum Młodzieży jest 

pozarządową organizacją, zajmującą się, 

między innymi, wolontariatem 

europejskim w ramach Programu" 

Młodzież w działaniu" 

współfinansowanego przez Komisję 

Europejską, angażowaniem młodzieży w 

życie polityczne i społeczne regionu i 

kraju, organizowaniem obozów 

szkoleniowych "EuroWeek - Szkoła 

Liderów" dedykowanych dzieciom i 

młodzieży z terenów całej Polski.

 Europejskie Forum Młodzieży 

poszukuje dwóch pozytywnych, silnie 

zmotywowanych i otwartych na nowe 

doświadczenia osób, które wezmą udział w 

6-miesięcznym wolontariacie w 

organizacji "TES-HIENET Technology, 

Education and Sport" na wyspie Chios w 

Grecji.Nie stawiamy przed kandydatami 

żadnych wymagań oprócz zamiłowania do 

pracy z komputerami i gotowości do pracy 

z dziećmi, ponieważ projekt dotyczy tych 

dwóch obszarów działań Projekt 

rozpocznie się we wrześniu 2013 r. i 

potrwa do marca 2014 r. Każdy 

wolontariusz wyjeżdżający na projekt w 

ramach Programu "Młodzież w działaniu" 

ma zagwarantowane wyżywienie, 

zakwaterowanie, drobne kieszonkowe i 

ubezpieczenie. Zgodnie z zasadami, 

ustanowionymi przez Komisję Europejską  

wolontariusz partycypuje w 10% podróży 

międzynarodowej (pozostałe 90% jest 

pokrywane przez Program). 

 

 

 

 

 

 

 

 



********************************* 

Jubileusz 35- lecia 

Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Tęcza” w 

Międzylesiu 

1978 - 2013 
 

Z A P R A S Z A M Y 
w dniu 08.09.2013 r. 

na 
X. DOŻYNKOWY 

PIKNIK 
DZIAŁKOWY!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  O ILOŚCI  

ZŁOŻONYCH  DEKLARACJI  O  

WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA  

GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

WG STANU NA DZIEŃ  

2. SIERPNIA 2013 r. 
 

Łączna liczba wydanych 

deklaracji…………………….…..2.474 

 

Łączna liczba złożonych 

deklaracji………………..2.342 ( 94,6%) 

 

Wysłane wezwania do złożenia 

deklaracji…………………………..278 

 

Wobec osób, które nie złożyły deklaracji 

wszczęto postępowanie administracyjne. 

 

REGULAMIN  ODBIORU   

ODPADÓW  

WIELKOGABARYTOWYCH  

TZW. WYSTAWEK  w Gminie 

Międzylesie 

Na podstawie   par. 8 ust. 10,  par. 10 ust. 

1 lit. c ) uchwały nr XXIX/125/2012  Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18. grudnia 

2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Międzylesie ( ze zm.), określa się 

Regulamin odbioru mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych z terenu 
Gminy Międzylesie. 

1.1. Meble oraz inne odpady 

wielkogabarytowe, które ze względu na 

duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się 

do pojemnika na pozostałe śmieci, 

nazwane dalej odpadami, podlegają 

utylizacji  i odbierane są  przez firmę:  

Zakład Usług Komunalnych Spółka z 

o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16 

dwa razy w roku : przed sezonem letnim 

i zimowym tj. w miesiącu kwietniu i w 
miesiącu październiku wg harmonogramu 

1.2. Harmonogram  „wystawek”, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, podany 

zostanie do publicznej wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty. W 

harmonogramie określona zostanie 

maksymalna waga oraz ilość 
wystawianych odpadów 

2. Do odpadów zalicza się w szczególności: 
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki 
dziecięce, materace, pierzyny, kołdry, 
poduszki, rowery, zabawki, opony ( jeden 
komplet od samochodu osobowego), zużyty 
sprzęt RTV i AGD - kompletny oraz kosiarki 
ogrodowe 
2.1. Do odpadów wielkogabarytowych nie 
zalicza się wszelkiego rodzaju części 
budowlanych i sanitarnych takich jak 
styropian, wełna mineralna, deski drewniane, 
belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, 
wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również 
części samochodowe, motorowery, odpady 
remontowe, odpady ogrodowe 



2.2. Elementy powyżej 50 kg nie będą 
odbierane.  
2.3. Istnieje możliwość odbioru odpadów pow. 
50 kg, jednak po wcześniejszym, odpłatnym 
zamówieniu kontenera na odpady w ZUK. 

3. Odpady winny być wystawione  w  

miejscu służącym do gromadzenia 

odpadów komunalnych łatwo dostępnym 

dla służb komunalnych,  nie wcześniej niż 

24 godziny przed wyznaczonym terminem 

ich odbioru, w sposób zapewniający łatwy 

dostęp firmie wywozowej i nie stwarzający 

uciążliwości dla  korzystających z 

nieruchomości. 

4. Odpady mogą być przekazywane we 

własnym zakresie do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (P 

SZOK) w Międzylesiu, przy Placu 

Wolności 16, w dni robocze w godz. 7.oo -

15.oo, natomiast w każdy wtorek do godz. 

18.oo. 

5. Wszelkich informacji w sprawie udziela 

ZUK Międzylesie, tel. 74 866 69 67; e-

mail:  zukmiedzylesie@wp.pl    

 

REGULAMIN 

PUNKTU SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

W GMINIE MIĘDZYLESIE 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa szczegółowe 

zasady funkcjonowania Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie 

Międzylesie, zwanym dalej PSZOK 

2. PSZOK prowadzony jest przez 

ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu i 

znajduje się w m. Międzylesie przy 

Placu Wolności 16 

3. PSZOK czynny jest we wszystkie 

dni robocze od godz. 7ºº do godz. 

15ºº, dodatkowo we wtorki do 

godz. 18ºº 

 4.  W PSZOK odbierane są odpady 

wyłącznie od mieszkańców gminy 

Międzylesie z nieruchomości 

zamieszkałych, wnoszących opłatę 

za gospodarowanie odpadami 

 5.  W PSZOK nie będą odbierane: 

       a)  odpady powstałe w wyniku 

działalności gospodarczej  np. 

gruzy, betony, muszle toaletowe, 

umywalki, oraz części  

samochodowe 

       b) odpady niebezpieczne np. papa, 

eternit, styropian, wełna mineralna, 

środki ochrony roślin, oleje, smary, 

opakowania po środkach ochrony 

roślin 

 

 

Z  NARADY  SOŁTYSÓW 

8. sierpnia 2013 r. w Miejsko - Gminnym   

Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyła 

się, kolejna już w tym roku – narada 

sołtysów.    

 Tematy, jakie zostały 

przedstawione sołtysom:  

1. Organizacja Dożynek Gminnych 2013 r. 

– Domaszków  dnia 25 sierpnia 2013 r. 

godz. 13.oo 

2.. Informacje na temat : 

a) realizacji zakończonych w 2013 r. 

projektów w ramach PAOW 

b) konkursu  "Jaki mój dom - taka moja 

gmina" 

c) realizacji zadań ze środków funduszu 

sołeckiego 2013 r. oraz środków 

wyodrębnionych w budżecie na 2014 r. 

d) estetyki wiat przystankowych 

e) inwentaryzacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie gminy Międzylesie (sp. z 

o.o. WGS84 Warszawa) 

3. Informacja nt. wizyty komisji 

konkursowej z Urzędu Marszałkowskiego 

z Wrocławia w dniu 12. lipca 2013 r. dot. 

przeglądu zgłoszonych przez gminę 

projektów w konkursie Piękna Wieś 

Dolnośląska 2013 r. ( wieś Goworów, 

świetlica Roztoki, zagroda – J.M.Matłów 

Różanka) 



4. Podróż studyjna z Dolnego Śląska, 

goszczona przez sołectwo  Goworów i 

Smreczyna w dniu 19 lipca 2013 r.  

5. Gospodarka odpadami wg nowych 

uregulowań prawnych od 1. lipca br.; 

regulamin wystawek; regulamin PSZOK  

 

 

LETNIA  ODSŁONA  AKCJI  

„WEŹ PARAGON” 

 

Podczas tegorocznych wakacji w 

miejscowościach wypoczynkowych całej 

Polski, Ministerstwo Finansów prowadzi 

kampanię społeczną „Weź paragon”. 

Znakiem rozpoznawczym akcji jest hasło 

„Nie bądź jeleń – weź paragon”, któremu 

towarzyszy nowy, humorystyczny rysunek 

Andrzeja Mleczki.            Na terenie 

Dolnego Śląska działania promocyjne 

prowadzone są przez Urząd Kontroli 

Skarbowej we Wrocławiu i Izbę Skarbową 

we Wrocławiu przy współudziale Urzędów 

Miast i Gmin, w tym Urzędu Miasta w 

Międzylesiu. W urzędach pojawiły się 

plakaty i materiały reklamujące kampanię, 

pozwalające bliżej zapoznać się z jej 

celami. Kampania ma promować i 

zachęcać do takich zachowań jak, 

uczciwość i rzetelność oraz wyrabiać 

właściwe nawyki wśród konsumentów i 

przedsiębiorców. Wspólne działania 

urzędów mają za zadanie wzmocnić 

świadomość społeczną i wiedzę o 

korzyściach płynących z posiadania 

paragonu. Wydanie paragonu w sklepie, 

barze czy restauracji ma duże znaczenie 

nie tylko dla kupującego, ale również dla 

wszystkich podatników. 

Zatem pamiętajmy, że biorąc paragon: 

1. Ułatwiamy sobie złożenie 

reklamacji. 

2. Mamy możliwość porównania 

cen. 

3. Wspieramy uczciwą 

konkurencję. 

4. Mamy pewność, że nie zostaliśmy 

oszukani. 

5. Zmniejszamy szarą strefę. 

6. Dokładamy starań, żeby 

zapłacony przez nas w cenie 

podatek trafił do budżetu 

państwa. 

 

MOST  ŁĄCZĄCY  NIEMOJÓW  

Z  BARTOSZOWICAMI -     

informacja 
 

W dniach od 19. sierpnia do 25. wrzesnia 

2013 r. zamknięty będzie dla samochodów 

most, łączący Niemojów z 

Bartoszowicami. Jedynie piesi i rowerzyści 

będą mogli z niego korzystać, ale z 

pewnymi utrudnieniami. Najbliższe 

możliwe połączenia drogowe to dawne 

przejścia graniczne w Mostowicach i 

Kamieńczyku  (w Kamieńczyku możliwy 

jedynie wyjazd z Polski 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY ! 
 

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), w każdy 

wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA 

„Wsparcie”, służącej pomocą osobom z 

problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 
 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), 

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące 

pomocy osoby uzależnione, a także 

członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYCH  

MIESIĄCACH 

(ZAWSZE OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

19. sierpnia * 2. września * 16. września 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 



 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KIEROWNIKA BASENU 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BASENU 

W OKRESIE 06.07.2013 – 31.07.2013 

Basen Międzylesie 
ul. Kościelna 6 

57-530 Międzylesie 
tel. 74 8 126 612 

basen.miedzylesie@wp.pl 
 

Międzylesie, 2013.08.02 
 

1. Okres świadczenia usług 
a) początek świadczenia usług od 6 lipca 2013.; b) Ilość dni funkcjonowania – 26  (w tym dni w których 

świadczono usługi – 22; ze świadczenia usług wyłączone zostały trzy poniedziałki oraz 30 lipca). 
2. Klienci basenu 

a) Wskaźniki: Wskaźnik przyjęty do uzyskania w sezonie kąpielowym 2013 (do końca IV kwartału 2013 roku) – 
11.000 osób; Ilość klientów w okresie sprawozdawczym – 9.469 osób; Średnia dzienna – 430,4 
osoby/dzień; Średnia godzinowa – 53,8 osoby/godzina; Najwyższa dzienna liczba klientów – 1.118 osób 
(28.07.2013 - niedziela); Najniższa dzienna liczba klientów – 15 osób (12.07.2013 - piątek); Liczba grup 
zorganizowanych w przeliczeniu na jeden dzień – 17 (półkolonie, grupy z województw: dolnośląskiego, 
mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego); 

b) Przekrój klientów korzystających z basenu: dzieci, młodzież, dorośli z terenu gminy Międzylesie, Bystrzycy 
Kłodzkiej, Kłodzko, okolicznych miejscowości, Czech oraz mniej licznie z: Dzierżoniowa, woj. opolskiego, 
turyści z Polski i zagranicy: Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Austria, 

c) Ilość zdarzeń z udziałem klientów wymagających podejmowania ponadstandardowych działań – brak 
d) Liczba klientów wchodzących na basen odnotowywana jest przez pracownika recepcji i dokumentowana w 

„Raporcie dziennym funkcjonowania basenu Międzylesie” oraz w „Dzienniku pracy recepcji”. 
3. Zatrudnienie 

a) Pracownicy administracji – 2 osoby (do 17 lipca umowy zlecenia, a od 18 lipca umowy o pracę na okres 
próbny na 3 miesiące z osobami bezrobotnymi wyłonionymi w drodze konkursu); pr. dozoru nocnego – 2 
osoby (umowy zlecenia); pr. gospodarczy – 3 osoby (umowy o pracę, bezrobotni); pr. recepcji – 2 osoby 
(umowy zlecenia); ratownicy wodni – 5 osób (umowy zlecenia). Łączna ilość roboczogodzin – 1.798,5 
roboczogodziny. Wszyscy pracownicy są mieszkańcami gminy Międzylesie, w tym: dwóch emerytów, jeden 
rencista, dwóch uczniów szkół średnich, jeden student. 

4. Woda 
Pomiar zużycia wody prowadzony jest na podstawie codziennych odczytów liczników wody. Odczyty są 
dokumentowane w „Karcie zużycia wody Basenu Międzylesie”. 
Basen zasilany jest wyłącznie wodą z wodociągu miejskiego. Woda zużywana jest na: 
a) potrzeby budynku przebieralni (prysznice, wc, umywalki), a w tym obsługi klientów, potrzeby socjalne 

pracowników, utrzymanie czystości; 
b) płukania filtrów (siedem filtrów) uzdatniania wody; 
c) dopełniania ubytków wody basenowej w związku z parowaniem, wychlapywaniem; 
d) funkcjonowanie dwóch pryszniców zewnętrznych (nogo myje), 
e) podlewania trawników, żywopłotów, zmywania powierzchni plaży i ciągów komunikacyjnych 

5. Temperatura wody basenowej 
Temperatura wody jest trzykrotnie w ciągu dnia odczytywana dla każdego obiegu basenowego oddzielnie 
(godz. 7.00/ 14.00/ 18.00). Pomiar dokonywany jest automatycznie przez elektroniczny system pomiarowo 
dozujący. 

a) najniższa temperatura wody w basenach 
 7.00 14.00 18.00 

woda powietrz. Woda powietrz. woda powietrz. 

Basen pływacki 21,1 17,5 21,6 22,1 22,0 24,2 

Basen rekreacyjny 18,5 17,5 20,4 19,0 18,3 21,4 

Basen brodzik 19,8 13,5 22,8 12,1 23,4 14,8 

b) najwyższa temperatura wody 
 7.00 14.00 18.00 

woda powietrz. Woda powietrz. woda powietrz. 

Basen pływacki 25,4 21,7 25,0 19,3 25,3 29,5 

Basen rekreacyjny 25,7 21,7 26,9 29,2 28,3 29,5 

Basen brodzik 31,6 21,7 23,5 27,0 34,5 33,7 

 

 

 

 

 

 



 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 06 września  2013 r. o 
godz. 13.00   w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 
odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 

1.   Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE 

Położenie i opis nieruchomości 
Numer 

geodezyjny 
działki 

Powierzchnia 
działki 
ogółem 

Numer księgi 
wieczystej 

Działka położona jest w pośredniej 
strefie zabudowy miejscowości, 
bezpośrednio przy drodze głównej - 
droga krajowa nr 33. Uzbrojenie dobre, 
istnieje możliwość podłączenie do linii 
kanalizacji ściekowej i gazowej, 
przebiegających wzdłuż ul. Granicznej 
oraz do napowietrznej linii 
energetycznej. 

323/4 0,0176 ha 
SW1K/0005554

9/9 

 
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 5.600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset 
złotych) brutto+ koszty opracowania dokumentacji formalno prawnej w wysokości  
320 zł. 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego 
okazania granic. 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 1MU1- 
tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

3. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 
280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – 
pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca 
Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 02 września  
2013r. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 

przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia 
umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-
prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
5. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona 
przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 
6. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i 
Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-
126-327 wew. 14/. 
 

Międzylesie, dnia  06.08.2013 r. 



 
         
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 06 września 2013 r. o 
godz. 12.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 
odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 

1.   Położenie nieruchomości – obręb JODŁÓW 

Położenie i opis nieruchomości 
Numer 

geodezyjny 
działki 

Powierzchnia 
działki 
ogółem 

Numer księgi 
wieczystej 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 
położona w peryferyjnej strefie zabudowy 
miejscowości. Przez teren działki przebiega 
napowietrzna linia energetyczna niskiego 
napięcia. Centralnie przez teren działki 
przebiega pas dużych głazów, w obrębie 
którego występuje pojedynczo 
kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty 
pochodzący z samosiewu, bez znaczenia 
gospodarczego. Teren wzdłuż pasa miejscowo 
podmokły Dostęp komunikacyjny z głównej 
drogi, asfaltowej przebiegającej przez Jodłow. 
Jeden z boków działki przylega bezpośrednio 
do potoku. Otoczenie nieruchomości stanowi 
rozproszona zabudowa zagrodowa i 
mieszkaniowa. 

207/4 0,3444 ha SW1K/00044168/4 

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 84.747 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące 
siedemset czterdzieści siedem złotych) brutto+ koszty opracowania dokumentacji formalno 
prawnej w wysokości  582 zł. 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania 
granic. 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Miasta            i Gminy Międzylesie: 
 Przeznaczenie podstawowe – Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-

rekreacyjną         o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki 

 
3.  Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4.300 zł 
 (słownie: cztery tysiące trzysta złotych),  

które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank 
Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – 
najpóźniej do dnia 02 września 2013r. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 

przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 



Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  
podlega    zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
5.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, 
informując       o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 
6.  Informacji udziela referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy 
Międzylesie,  Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 
14/. 
 

Międzylesie, dnia  06.08.2013 r. 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 06 września 2013 r. o 
godz. 11.00   w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 
odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 
 

1.   Położenie nieruchomości – obręb JODŁÓW 

Położenie i opis nieruchomości 
Numer 

geodezyjny 
działki 

Powierzchnia 
działki 
ogółem 

Numer księgi 
wieczystej 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 
położona w peryferyjnej strefie zabudowy 
miejscowości. Przez teren działki przebiega 
napowietrzna linia energetyczna niskiego 
napięcia. Centralnie przez teren działki 
przebiega pas dużych głazów, w obrębie 
którego występuje pojedynczo 
kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty 
pochodzący z samosiewu, bez znaczenia 
gospodarczego. Teren wzdłuż pasa miejscowo 
podmokły Dostęp komunikacyjny z głównej 

drogi, asfaltowej przebiegającej przez Jodłow. 

Jeden z boków działki przylega bezpośrednio 
do potoku. Otoczenie nieruchomości stanowi 
rozproszona zabudowa zagrodowa i 
mieszkaniowa. 

207/3 0,1556 ha 
SW1K/0004416

8/4 

 
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 35.670 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset 
siedemdziesiąt  złotych) brutto+ koszty opracowania dokumentacji formalno prawnej w wysokości  
300 zł. 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic. 
 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Międzylesie: 

 Przeznaczenie podstawowe – Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną                         
o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki 
 

3. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.800 zł (słownie: 
jeden tysiąc osiemset  złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub 
na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – 
najpóźniej do dnia 02 września  2013r. 



Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 

przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega 
przepadkowi. 
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
5. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o 
tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 
6. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy 
Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/. 
 

Międzylesie, dnia  06.08.2013 r. 
 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 06 września 2013 r. o 
godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 
odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 
 

1.   Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE 78 

Położenie i opis nieruchomości 
Numer 

geodezyjny 
działki 

Powierzchnia 
działki 
ogółem 

Numer księgi 
wieczystej 

Działka zabudowana byłym budynkiem szkolnym, 
o pow. zabudowy 280,30 m2, oraz pow. użytkowej 
budynku 453,85 m2. Budynek wybudowany w 
technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, 
dwukondygnacyjny. Mury piwnic i parteru 
zawilgocone, Konstrukcja dachu w stanie średnim. 
Posadzki kamienne i betonowe w stanie średnim, 
schody kamienne stare, stolarka okienna i 
drzwiowa drewniana wymaga wymiany. Instalacje 
wewnętrzne: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, 
centralnego ogrzewania do wymiany.     

131/3 0,0540 ha 
SW1K/00093464

/7 

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 91.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 
złotych) brutto+ koszty opracowania dokumentacji formalno prawnej w wysokości  780 zł. 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania 
granic. 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Miasta            i Gminy Międzylesie: 

 Przeznaczenie podstawowe – 5MN34- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca lub bliźniacza 

3.  Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4.550 zł 
 (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych),  



które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank 
Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – 
najpóźniej do dnia 02 września 2013r. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 

przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy 
notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  
podlega    zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

W dniach 29-30 sierpnia 2013 r. jest możliwość obejrzenia w/w nieruchomości, w sprawie 
proszę się kontaktować z Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu, tel. 74 
8 126 327 wew. 14. 
4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
5.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, 
informując       o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 
6.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i 
Gminy Międzylesie,  Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 
wew. 14/. 
 

Międzylesie, dnia  05.08.2013 r. 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 09 września 2013 r. o 
godz. 10.00   w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 
odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 
 
1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE , dz. 190/5 o pow. 0,5325, sW1K/00077115/8 

 

Położenie i opis nieruchomości 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona jest na obrzeżach miasta, w 
pośredniej strefie zabudowy miejscowości, w niewielkiej odległości od jego centrum, w 
pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. 
Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośrednio z ul. Chrobrego. Uzbrojenie - średnie, 
istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej średniego i 
wysokiego napięcia. Jedna linia wysokiego napięcia przebiega centralnie przez działkę. 
Kształt działki nieregularny, zbliżony do odwróconej litery „L", której jednym z boków 
przylega od strony południowej do drogi dojazdowej, od strony północnej do 
strumienia Polna. Teren działki lekko nachylony od drogi w kierunku strumienia, 
porośnięty trawą, oraz olachami. 

 
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 202.000 zł (słownie: dwieście dwa tysiące 
złotych) brutto+ koszty opracowania dokumentacji formalno prawnej w wysokości  
372 zł. 

 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego 
okazania granic. 
 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 

 Pow. ok. 0,40 ha – 1U/P3 – tereny zabudowy usług i zabudowy produkcyjnej, 



 Pow. ok. 0,1325 ha – 1R17 – Tereny rolne 

 
3. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 
10.100 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – 
pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca 
Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 04 września 
2013r. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 

przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia 
umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-
prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
5. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona 
przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 
6. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i 
Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-
126-327 wew. 14/. 
 

Międzylesie, dnia  08.08.2013 r. 
 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 09 września 2013 r. o 
godz. 11.00   w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 
odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. 
nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.  
 
2. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE , dz. 190/6 o pow. 0,5325, sW1K/00077115/8 

 

Położenie i opis nieruchomości 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona jest na obrzeżach miasta, w 
pośredniej strefie zabudowy miejscowości, w niewielkiej odległości od jego centrum, w 
pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. 
Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośrednio z ul. Chrobrego. Uzbrojenie - średnie, 
istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, 
przebiegającej wzdłuż drogi dojazdowej. Kształt działki nieregularny, zbliżony do 
trapezu, który jednym z boków przylega od strony południowej do drogi dojazdowej, 
od strony północnej do strumienia Polna. Teren działki lekko nachylony od drogi w 
kierunku strumienia, porośnięty trawą, oraz olchami.  

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 258.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
osiem tysięcy złotych) brutto+ koszty opracowania dokumentacji formalno prawnej 
w wysokości  292 zł. 

 



Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego 
okazania granic. 
 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 

 Pow. ok. 0,51 ha – 1U/P3 – tereny zabudowy usług i zabudowy produkcyjnej, 

 Pow. ok. 0,1206 ha – 1R17 – Tereny rolne 

 
3. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 
12.900 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych), które należy uiścić w 
kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy 
Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do 
dnia 04 września 2013r. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 

przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia 
umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-
prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
5. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona 
przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 
6. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i 
Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-
126-327 wew. 14/. 
 

Międzylesie, dnia  08.08.2013 r. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


