
 

 

 



 ROZMOWA  Z  IRENĄ  TRYTEK                                                         

INICJATORKĄ  I  OPIEKUNKĄ  PROJEKTU AKCJI                                               

„MOGIŁĘ  PRADZIADA  OCAL OD  ZAPOMNIENIA”                                                    

W  MIEDZYLESKIM  ZESPOLE  SZKÓŁ 

 

Za wschodnią granicą pozostały pamiątki naszej przeszłości, pozostały groby naszych 

bliskich i naszych bohaterów. Co stało się inspiracją do rozpoczęcia porządkowania 

kresowych nekropolii na których spoczywają ? 

 

To jest nasze dziedzictwo narodowe, o którym wielu Polaków nie wiedziało. Rozmowy 

z Kresowiakami uzmysłowiły nam, że wielu członków ich rodzin pozostało na dalekich 

Kresach.  

Ale prawdziwą inspiracją pierwszej akcji stał się dramatyczny apel mieszkańców 

Kołomyi, którzy w 1999 r. szukali pomocy dla swojej zabytkowej nekropolii, przeznaczonej w 

tym czasie do likwidacji.  

 

Gdzie zrodził się pierwotny pomysł i kto był inicjatorem akcji - projektu „Mogiłę 

pradziada ocal od zapomnienia” ? 

 

Pierwotny pomysł zrodził się już w 2014 roku. Inicjatorami byli Anna Krzewina, Adam 

Polański i ja, zainteresowana tematem  nauczycielka historii… 

 

Czy nie ma obawy, że odwiedziny miejsc urodzenia dziadów i pradziadów, historie 

krainy, która przez wieki była częścią naszej ojczyzny wzbudzą u młodych ludzi 

niepotrzebne resentymenty ? 

  

Sądzę, że młodzież nie ma takich odczuć, oni chcą poznać co nieznane. Zapoznać się z 

mało znanymi kartami historii…Po powrocie baczniej będą się rozglądać wokół siebie, by 

dowiedzieć się, że sąsiad ma podobną, lub wręcz taką samą historię swej rodziny. Będą 

próbowali dotrzeć do ludzi o takich samych korzeniach.  

Warto również tą akcją zainteresować wójtów i burmistrzów sąsiednich, 

zaprzyjaźnionych gmin. Oni mają na miejscu najlepsze rozeznanie, skąd kilkadziesiąt lat temu 

przyjechali obecni mieszkańcy ich gmin. Przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli 

uratujemy kilkanaście kolejnych cmentarzy. 

  

Kto jest adresatem projektu ?  



 

Adresatem projektu a raczej, 8. już akcji, jest oczywiście młodzież ze wszystkich szkól 

w regionie, która powinna wiedzieć, że za wschodnią granicą urodzili się Józef Piłsudski, 

Czesław Miłosz czy Tadeusz Kościuszko. Tam zostawili swoje korzenie, gdzie indziej znaleźli 

swoją Małą Ojczyznę.  

Wielu Kresowiaków osiedliło się na Dolnym Śląsku, ale korzenie ich są na Kresach. 

Zainteresowanie akcją przejawiają szczególnie ci młodzi ludzie, których przodkowie wywodzą 

się z Kresów, ale również ich nauczyciele i wychowawcy.  

Po zakończeniu II wojny światowej na Dolny Śląsk przyjechało zza wschodniej 

granicy ponad milion Polaków. Pozostawili oni groby swoich bliskich dzisiaj w znacznej 

części  zniszczone i zaniedbane. Zadbanie o te pomniki przeszłości jest naszym patriotycznym 

obowiązkiem. 

 

Co panią skłoniło do zajęcia się tą niezmiernie pożyteczną i ważną z punktu widzenia 

świadomości historycznej akcją, i jak udało się pani przekonać do niej młodzież. Pasja, 

pamięć o przodkach czy – po prostu, swoisty patriotyzm  ?  

 

Do zajęcia się tą akcją skłonił mnie patriotyzm, a właściwie Pani Maria Janczak 

znana wszystkim Kresowianka, która dwa razy do roku gości w naszej szkole i w przejmujący 

sposób opowiada swoje losy.  

A ponieważ jestem nauczycielem historii sądzę, że to ja powinnam naszej młodzieży 

przybliżyć nasze dziedzictwo narodowe. 

 

Od jakiego czasu międzylescy uczniowie włączają się w realizację projektu ? Która to 

już jego edycja będzie w tym roku ?  

 

Tak jak wspomniałam wyżej zaczęliśmy trzy lata temu, ale wojna na Ukrainie 

pokrzyżowała nam plany i nie pojechaliśmy sprzątać cmentarzy, ale zbieraliśmy znicze i 

sprzedawaliśmy kalendarze kresowe i organizowaliśmy kwesty, przekazując pieniądze 

fundacji. W tym roku jedziemy po raz pierwszy. 

 

Podobno „na dniach” jedzie pani z młodzieżą na Kresy. Dokąd jedziecie i jakie zadania 

przed sobą stawiacie ?  

 

Wyjeżdżamy w najbliższą sobotę 8 bm. ze szkołami: z Żurawiny i Bożkowa 

porządkować cmentarz w Kołomyi koło Stanisławowa. 

 



Wielka społeczna akcja, dolnośląskie pospolite ruszenie młodzieży szkolnej. Co takiego 

dostrzegają w tej akcji uczniowie  poświęcający część swych wakacji na ciężką 

niejednokrotnie pracę ? 

 

Młodzież porządkująca zaniedbane nekropolie wie, że tworzy historię. Swoją pracą 

zatrzymują i ratują ślady polskości na Kresach. Na ratunek czeka jeszcze 46 cmentarzy na 

dzisiejszej Ukrainie, udokumentowanych i opisanych.  

Trzeba spieszyć się z ich rekonstrukcją. Za kilka lat czas zatrze wiele śladów polskości 

na Kresach. Nie możemy na to pozwolić. To cząstka naszej ojczyzny. Bo przecież OJCZYZNA 

TO ZIEMIA I GROBY - NARODY, KTÓRE TRACĄ PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE… 

 

Wielu ludzi pochodzących z Kresów historii swych rodzin nie zna lub  nie pamięta. Więc 

nie za wiele tej wiedzy mogli czy mogą przekazać swym dzieciom. Ale właśnie akcja do 

której się nasza gmina włączyła, jest okazją by poznać historię swego pochodzenia, a 

tym samym dzieje swojego narodu. Jest okazja aby przeżyć swoistą lekcję 

patriotyzmu… Czy nasza młodzież w ten sposób patrzy na realizowany przez siebie 

projekt ? 

 

Sądzę, że wyjeżdżając pierwszy raz młodzież tego tak nie widzi, ale spotkania z 

Rodakami, którzy tam zostali, strażnikami polskości, powoduje zmianę nastawienia. Dopiero 

po powrocie potrafią powiedzieć co to jest ojczyzna i patriotyzm. 

 

O realizacji projektu informuje wyczerpująco wrocławskie Studio Wschód po redakcją 

Grażyny Orłowskiej – Sądej. Czy nasza międzyleska młodzież w audycji Studia Wschód 

usłyszy także o sobie i swym wkładzie do tej pożytecznej akcji ?  Wszak to działa 

mobilizująco… 

 

Każda wyjeżdżająca grupa jest pokazywana w Studiu Wschód, przeprowadzane są 

wywiady i pokazana ich praca… 

 

Kto jest patronem honorowym akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" ?  

Podobno włączył się w nią  Kardynał Henryk Gulbinowicz ?  

 

Patronów akcji jest wielu: wspomniany przez pana Kardynał Henryk Gulbinowicz, 

Minister Oświaty, Prezydent RP...  

Akcja cieszy się także patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a patronat medialny sprawuje Telewizja 

Wrocławska. 



 

Może – na koniec, kilka słów od siebie… 

 

Jestem nauczycielką w Zespole Szkół w Międzylesiu,  uczę historii i wiedzy o 

społeczeństwie. Jestem pedagogiem z długim stażem-nie zdradzę jakim, ale długim. Lubię 

swoją pracę, dobrze dogaduję się z młodzieżą.  

Kiedy przyjechałam do Międzylesia prawie 30 lat temu, po raz pierwszy zetknęłam się 

z Kresowiakami. Zaczęłam dużo czytać na ten temat i zagłębiać się w problematykę.  

Nie łatwo było zebrać grupę, ponieważ krążą różne stereotypy na temat Ukraińców, 

ale myślę, że jak przyjedziemy do naszego Międzylesia z filmami i zdjęciami, to w przyszłym 

roku będzie więcej chętnych, może i dorosłych wolontariuszy ?.  

Wielu ludzi mi pomogło w wyjeździe. W listopadzie wysłałam 12 listów z prośbą o 

pomoc. Odezwało się niewielu adresatów, ale część bardzo nam pomogła. Dziękuję w imieniu 

młodzieży: burmistrzowi MiG,  dyrekcji szkoły, Nadleśnictwu Międzylesie, ZUK w 

Międzylesiu, Państwu Kantor, Pani Bożenie Szarocie i wszystkim mieszkańcom Międzylesia, 

którzy wsparli fundację drobnymi datkami. 

 

 

                                                                                                            Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 LIPCA 2017 r. ODBYŁA SIĘ … 

…XXX Sesja Rady Miejskiej Międzylesia, 

a w proponowanym porządku obrad 

znalazły się między innymi następujące 

zagadnienia : 

Podjęcie uchwał w sprawach : 

1/ zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 

26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania 

członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

            2/ ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych 

przez gminę Międzylesie 

            3/ zmian w budżecie na rok 2017 

Zainteresowani dokładnym przebiegiem 

sesji protokół z niej znajdą na stronie 

WWW.miedzylesie.pl zakładka BIP > 

zakładka Rada Miejska 

SINGLETRACK GLACENSIS 

 

W dniu 14 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy w Kłodzku odbyło się spotkanie 

partnerów projektu ,,Singletrack 

Glacensis”. Jest to nowatorskie 

przedsięwzięcie promujące aktywny 

wypoczynek rowerowy. W projekcie biorą 

udział gminy: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, 

Kłodzko, Lądek – Zdrój, Międzylesie, 

Stronie Śląskie i Złoty Stok, pod nadzorem 

partnera wiodącego – Stowarzyszenia Gmin 

Ziemi Kłodzkiej. 

W związku z pozytywną opinią naszego 

wniosku przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego, który 

wstępnie zaakceptował projekt do 

dofinansowania, na spotkaniu ustalono 

pierwsze, niezbędne założenia do realizacji. 

Łączna długość wszystkich tras wynosi 

133,71 km, z czego 14,6 km przypada na 

naszą Gminę. Wartość całego zadania 

wynosi 6.595.577,72 zł,  przy  

dofinansowaniu 85% kosztów ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego. 

Priorytetem spotkania było omówienie 

harmonogramów przetargów na wykonanie 

prac, które każdy z partnerów wyłoni we 

własnym zakresie. Poruszono też kwestię 

nadzoru inwestorskiego, który ma zapewnić 

jednorodność całego przedsięwzięcia. 

Gmina Kłodzko zapoczątkowała cykliczne 

spotkania, mające na celu omówienie i 

uszczegółowienie kolejnych zadań 

projektu. 

 

PROGRAM INTERREG V-A 

REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 

 

 

W dniu 26.06.2017 r. otrzymaliśmy informację, 

że wspólny projekt czterech gminy: 

Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Destne v 

Orlickych horach, Orlicke Zahori pt. 

„Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc 

http://www.miedzylesie.pl/


w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich 

i Bystrzyckich” został rekomendowany do 

dofinansowania ze środków Programu Interreg 

V-A Republika Czeska – Polska, Oś 

priorytetowa 1. Dotacja EFRR na cały projekt 

wynosi 614 137,00 euro.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie 

transgranicznej gotowości do podejmowania 

działań podczas zdarzeń kryzysowych, poprzez 

doposażenie jednostek OSP i SDH w niezbędny 

sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wspólne 

ćwiczenia i szkolenia dla wszystkich jednostek 

uczestniczących w projekcie.  

Gmina Międzylesie w ramach w/w projektu 

zaplanowała: 

Zakup specjalnego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem o 

pojemności 3500 dm3, z napędem 4x4 dla 

jednostki OSP Domaszków. Pojazd specjalny 

wyposażony w wyciągarkę elektryczną 

przednią oraz tylną, odpinane działka wodno-

pianowe o wydajności 1600 dm3/min., 

przystosowany do poruszania się poza 

utwardzonymi drogami w obszarach górskich, 

trudno dostępnych. Realizacja zadania I kwartał 

2018 r. 

Druk broszury-słownika czesko-polskiego, dla 

członków OSP i SDH. Realizacja zadania IV 

kwartał 2017 r. 

Zakup laptopa ze wzmocnioną ramą wraz z 

oprogramowaniem, sprzęt niezbędny do 

specjalnego informowania w razie interwencji i 

lokalizacji zdarzeń po drugiej stronie granicy. 

Realizacja zadania IV kwartał 2017 r. 

Zakup specjalnego telefonu komórkowego (2 

szt.), wodoodpornego, wstrząsoodpornego, z 

podłączeniem do Internetu, z kamerą, sprzęt 

niezbędny do specjalnej komunikacji w razie 

konieczności interwencji pomiędzy partnerami 

projektu po obu stronach granicy. Realizacja 

zadania IV kwartał 2017 r. 

Zakup namiotu o wymiarach o konstrukcji 100 

% aluminium, 100% wodoodporny, wymiar 3 

m x 4,5 m, z odpinanymi ścianami bocznymi. 

Namiot wykorzystywany podczas wspólnych 

interwencji i ćwiczeń w złą pogodę, będzie 

pełnił funkcję schronienia dla poszkodowanych 

ludzi z miejsca zdarzenia. W razie potrzeby 

będzie wypożyczany partnerom projektu. 

Realizacja zadania IV kwartał 2017 r. 

Wspólne zintegrowane ćwiczenia plenerowe 

jednostek OSP i SDH uczestniczących w 

projekcie, poprowadzone przez firmę 

szkoleniową. Realizacja zadania IV kwartał 

2017 r. 

Wydatki kwalifikowalne objęte projektem w 

ramach zaplanowanych przez Gminę 

Międzylesie działań wynoszą 219 250,00 euro. 

Poziom dofinansowania 85%, wkład własny 

15%.  

 

EKS 

 

 

 

W dniach 28-29.06.2017 w miejscowości 

Broumov ( Czechy ) odbyło się spotkanie 

Komitet Sterującego Euroregionu  dla 

wniosków składanych  o dofinansowanie w 

kolejnym naborze. Ze strony polskiej wpłynęło 

17 wniosków ze strony czeskiej 32. Z gminy 

Międzylesie złożony został wniosek dotyczący 

przebudowy fontanny za budynkiem urzędu 

miasta i gminy  wniosek dostał pozytywną 

opinię 

MOST NA UL.WOJSKA 

POLSKIEGO 

W MIĘDZYLESIU    
 

Pan Piotr Marchewka członek zarządu powiatu 

kłodzkiego poinformował  że niebawem 

rozpocznie się remont mostu  na ul. Wojska 



Polskiego  w 2018 zostanie również gruntownie 

przebudowana droga dla polepszenia 

komunikacji samochodowej jak i pieszej.  

 

 

 

20. ROCZNICA POWODZI 

 

 

8.07.2017 w Goworowie odbyła się 

uroczystość upamiętnienia 20. rocznicy 

powodzi na terenie gminy Międzylesia. Przed 

kościołem można było podziwiać wystawę 

zdjęć wykonanych przez mieszkańców 

Goworowa z dramatycznych wydarzeń lipca  

1997 roku.  

 

 

 

Podczas mszy św. został wyemitowany 

film pokazujący skutki zniszczeń jakie 

pozostawiła po sobie powódź. Po mszy na 

dziedzińcu przed kościołem, burmistrz wraz z 

zaproszonymi gośćmi, oraz strażakami z gminy 

Międzylesie upamiętnił ten tragiczny w 

skutkach dzień, składając przy pomniku 

wiązankę kwiatów. Po części oficjalnej, 

goworowscy strażacy zaprosili mieszkańców 

oraz gości  na krótką prezentację 

popowodziowych zniszczeń sprzed 20. lat, po 

czym można było obejrzeć  sprzęt jakim 

dysponowano w czasie powodzi w roku 1997, i 

ten nowy, na wskroś nowoczesny, jakim 

obecnie dysponują druhowie OSP z gminy 

Międzylesie.     

 

 

 Składam serdeczne podziękowania osobom 

które przyczyniły się do uświetnienia  tej 

uroczystości : strażakom z OSP gminy 

Międzylesie, pracownikom Urzędu Miasta i 

Gminy w Międzylesiu, dyrektorowi MGOK, 

oraz Zespołu szkół w Międzylesiu, 

mieszkańcom Goworowa i okolicznych 

miejscowości, proboszczowi parafii 

Goworoskiej Markowi Hamesowi  księdzu 

dziekanowi Janowi Traczowi oraz  i wszystkim 

ludziom dobrej woli, którzy pomagali i 

uczestniczyli w uroczystości  

20 rocznicy powodzi stulecia na Dolnym 

Śląsku 

                            DZIĘKUJE 

       Sołtys Goworowa Wiesława Łysiak    



  

 

 

 

 

 

30 czerwca 2017 r. minął termin składania 

sprawozdań z realizacji projektów w ramach 

konkursu grantowego PAOW ogłoszonego 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. 

W wyznaczonym terminie rozliczenia złożyły 

następujące instytucje/organizacje: 

 Rady Sołeckie – 19 sprawozdań 

(Dolnik nie złożył rozliczenia i nie 

zrealizował projektu) 

 Stowarzyszenia działające na 

rzecz lokalnych wspólnot mające 

siedzibę na terenie gminy – 7 ze 

Stowarzyszeń, 6 z Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 2 z Ludowych 

Zespołów Sportowych,   

 Parafie na terenie gminy – 5  

 Zespoły Szkół na terenie gminy – 

25 

W roku 2017 r. określono następujące 

priorytety działań: Kultura, tradycja i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

Edukacja szkolna, pozaszkolna, opieka i 

wychowanie, Turystyka i rekreacja, Estetyka i 

wizerunek miejscowości.  

Wysokość grantów: 

 do 400,00 zł dla Rad Sołeckich, 

Stowarzyszeń działających na rzecz 

lokalnych wspólnot mające siedzibę na 

terenie gminy, Parafii na terenie gminy 

oraz 

 do 200,00 zł dla Zespołów Szkół na 

terenie gminy 

 

Łączna kwota wydatkowana w ramach 

Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich to 

20 385,41 zł  

PROJEKT ,,HALO, TU 

UCZNIOWSKIE RADIO…" 

 

Od marca do czerwca 2017 r. 

realizowany był projekt ,,Halo, tu uczniowskie 

radio". Na jego realizację uzyskano 

dofinansowanie z PAOW. Dzięki temu 

możliwy był zakup odtwarzacza z funkcją 

nagrywania. Uczniowie uczęszczający na 

zajęcia koła polonistycznego ,,W sieci" mieli 

możliwość zapoznania się z zasadami pracy w 

radiu i tworzenia słuchowiska radiowego. 

Samodzielnie opracowali tekst scenariusza, 

uczyli się współpracy w zespole, aby nagrać 

słuchowisko. Odtwarzacz zakupiony w ramach 

projektu dał uczniom możliwość oswojenia się 

z mówieniem przez mikrofon i przygotował do 

publicznych występów. Słuchowisko radiowe 

stworzone przez uczestników projektu zostanie 

wysłane na konkurs ,,Przyjaźń" w ramach 

ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy 

umysł". 

ODWIEDZINY PRZYJACIÓŁ… 

 

29 czerwca gościliśmy w Międzylesiu 35 

osobową grupę młodzieży z Dolska. 

Dolszczanie w MGOK zobaczyli film 

promocyjny o gminie Międzylesie, pan Marek 

Gliński opowiadał o ciekawostkach i atrakcjach 

naszej gminy. Kolejny punkt zwiedzania to  



Izba Regionalna przy Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy Międzylesie, gdzie zapoznali 

się z historią naszego miasta. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali 

pamiątkowe gadżety promocyjne. 

 

 

 

 

SUKCESY UCZNIÓW W 

KONKURSIE WOJEWÓDZKIM: 

"POMÓŻ PTAKOM 

PRZETRWAĆ ZIMĘ" 

 

 Uczniowie ze szkoły podstawowej z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

przygotowali wraz z rodzicami 12 karmników 

na konkurs wojewódzki zorganizowany przez 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

z/s w Wałbrzychu. 

Karmniki na konkurs zawiózł do Świdnicy p. 

Wiesław Ziemianek. 

 

 

 

Karolina Ptasińska-uczennica klasy V zajęła I 

miejsce 

 

a wyróżnienia otrzymali: 

 

Dawid Kachel-uczeń klasy V 

Kacper Pyclik- uczeń klasy V 

 

Opiekę merytoryczną nad uczniami objęła p. V. 

Skotnicka 

Po odbiór nagród do Świdnicy uczniów zawiózł  

p. Mirosław Ptasiński.  

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA- 

SZLAKIEM ZANIKAJĄCYCH 

WSI” 

Projekt składał się z dwóch części. W 

pierwszej pani doktor Agnieszka Latocha (z 

Uniwersytetu Wrocławskiego) przedstawiła 

ślady dawnego osadnictwa w Sudetach i 

znaczące wydarzenia związane z historią 

Czerwonego Strumienia, oraz prezentację 



multimedialną ścieżki historyczno- 

przyrodniczej. Następnie odbyły się warsztaty 

w pracowni multimedialnej, podczas których 

uczniowie wyszukiwali i zbierali informacje, 

dokumenty oraz zdjęcia i wywiady dotyczące 

historii nieistniejącej już wsi. Drugą częścią 

projektu, był rajd pieszy z Międzylesia (żółtym 

szlakiem do Kamieńczyka), a następnie ścieżką 

edukacyjną w kierunku i przez Czerwony 

Strumień.  

 

 

Podczas rajdu wykonaliśmy 

dokumentację (zdjęcia, opisy, rysunki, itp.), 

wyszukiwaliśmy charakterystyczne elementy 

kulturowe (np. świątynie, domostwa, 

przydrożne figury…) i przyrodnicze (zmiany w 

krajobrazie wynikające z braku działalności 

człowieka na tym terenie). Rajd prowadzony 

był m.in. przez uczennice mieszkające w 

Kamieńczyku: Darię Muszyńską i Paulinę 

Daum, które sprawnie posługiwały się mapami 

oraz przewodnikami turystycznymi. Z 

wykonanej dokumentacji zorganizowaliśmy 

wystawę z czego najlepsze prace (fotografie, 

rysunki) zostały nagrodzone: 

I m-ce zajęła Paulina Daum, 

II m-ce- Sandra Byczkowska, 

III m-ce M. Fąfara 

MAŁA OLIMPIADA 

SPORTOWA 

14 czerwca 171 uczniów klas I - III  ze 

Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w 

Międzylesiu wzięło udział w Małej Olimpiadzie 

Sportowej . W czasie wspaniałej zabawy każde 

dziecko miało okazje sprawdzić swoje 

umiejętności. Każdy brał udział w 

konkurencjach takich jak: bieg na 60 metrów, 

rzut piłką do kosza, rzut kółkiem ringo, 

rzut    piłką lekarską. Konkurencje rozegrano w 

kategoriach klas, z podziałem na dziewczynki  i 

chłopców.  Dyrektor szkoły wręczył  medale 

złote, srebrne i brązowe, oraz medale za udział. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 

Dziękujemy wychowawczyniom klas I-III , 

które czuwały nad prawidłowym przebiegiem 

zawodów. W przyszłym roku kolejne zmagania 

sportowe. 

 

XV GIMNAZJADA 

REGIONALNA SZKÓŁ 

MASYWU ŚNIEŻNIKA 

 

 
 

         XV Gimnazjada  Regionalna  

Szkół Masywu Śnieżnika  miała miejsce w 

Międzylesiu 9 czerwca  2017 roku. 

Spotkanie udało się dzięki temu, że 

dopisały zaprzyjaźnione szkoły.  W 

gimnazjadzie wzięło udział 5 szkół: z Lądka 

Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Wilkanowa, 



Domaszkowa i Międzylesia. 

 Zaplanowaliśmy miejską grę 

historyczną, aby pokazać gościom piękno 

naszej małej ojczyzny. Dzięki życzliwości 

pracowników międzyleskiego zamku, 

mogliśmy zaprosić przyjaciół na 

dziedziniec  zamku. 

 

 
    

          Pani Dagmara Bieniewska i pan 

Bogusław Stecki oprowadzili grupy po  

zamku pokazując najciekawsze miejsca, a  

pan Stecki opowiedział historię miasta i 

pokazał najstarsze zabytki w okolicach  

rynku. 

 Po tym wstępie 5 patroli wyruszyło 

na miasto. Każda grupa została zaopatrzona 

w plan miasta, książki „Miejska Trasa  

Turystyczna”, oraz koperty z pytaniami. 

Pięcioma różnymi trasami  wędrowali do 

tych samych  zabytków lub obiektów. Dla 

ułatwienia każda grupa dostała 

przewodników-uczennice  III klasy 

gimnazjum. Grupy kierowane przez 

zagadki docierały do punktów kontrolnych 

i udzielały odpowiedzi. 

 

      W czasie gry historycznej na 

zamkowym dziedzińcu  plastycy malowali 

wizerunek zamku. 

Po godzinie biegania po mieście patrole 

spotkały się na dziedzińcu, aby 

podsumować grę. Wszyscy otrzymali 

maksymalną ilość punktów. Zmagania miał  

rozstrzygnąć test wiedzowy „Dzieje 

Międzylesia”. Uczestnicy grupowo mieli 

odpowiedzieć na  21 pytań dotyczących 

historii Międzylesia. Grupy bardzo dobrze 

przygotowały się do konkursu, różnice  

punktowe były niewielkie. 

I miejsce zajęła szkoła z Międzylesia 

II miejsce -szkoła  z Lądka Zdroju 

III miejsce-szkoła z  Bystrzycy Kłodzkiej 

szkoły z Wilkanowa i Domaszkowa 

otrzymały wyróżnienia 

   Osobno ocenialiśmy uczniów malujących  

zamek. Tu  kolejność  była  inna. 

I miejsce zajęła Julia Korba z Domaszkowa 

II miejsce-Weronika Słonecka z Lądka 

Zdroju 

III miejsce -Magdalena Hyjek z Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

    Bardzo lubimy nasze spotkania, co roku 

organizowane przez inną   szkołę. Następną  

gimnazjadę przygotuje Wilkanów. 

 

WYCIECZKA KLASY II B DO 

JEDLINY ZDRÓJ 

 

 



 

 

12 czerwca 2017 roku, to dzień, którego 

drugoklasiści z pewnością długo nie zapomną. 

Tego dnia bowiem uczestniczyli wraz z 

wychowawczynią, czwórką rodziców i jedną 

babcią w bardzo atrakcyjnej klasowej 

wycieczce do malowniczo położonego 

uzdrowiska, jakim jest Jedlina Zdrój. Po 

półtoragodzinnej podróży pani przewodnik 

powitała wszystkich uczestników wycieczki i 

oprowadziła po porcelanowym pałacu 

„Jedlinka”, opowiadając bardzo ciekawie o 

historii pałacowego obiektu i jego dobrach. 

Zobaczyliśmy kilka pałacowych komnat, w 

których urzekły nas oryginalnie zachowane 

zabytkowe piece, sufity, piękne porcelanowe 

zastawy i interesujące przedmioty codziennego 

użytku. Po zwiedzaniu pałacu udaliśmy się na 

mini piknik, podczas którego smakowaliśmy 

świeżutkie rogale z marmoladą podarowane 

nam przez prywatną piekarnię Urbaniak z 

Bystrzycy Kłodzkiej, za które bardzo 

dziękujemy. Dotlenieni i posileni udaliśmy się 

teraz na warsztaty porcelanowe. Dzieci 

własnoręcznie ozdabiały porcelanowe kubki,  a 

wytwory swojej pracy mogły zabrać jako 

pamiątkę do domu. Następnie udaliśmy się do 

parku aktywności, mieszczącego się na 

„Czarodziejskiej Górze”. Tu czekała nas moc 

atrakcji i wspaniałej zabawy. Najpierw każdy 

pojedynczo lub w parach  mógł szybko mknąć 

bezpiecznym rynnowym, 600-metrowym torem 

z licznymi zakrętami na sankach – mimo, że to 

przecież wiosna ... Następnie były zjazdy na 

80. metrowym igelitowym torze dmuchanymi 

pontonami (każdy zjeżdżał 5 razy). A na koniec 

„cukiereczek”, czyli  tor przeszkód na wysokim 

poziomie wśród drzew. Takich torów jest na 

„Czarodziejskiej Górze” aż pięć. Od 

zabezpieczonej na każdym centymetrze trasy 

“Maluch”, aż po arcytrudny wariant 

ekstremalny czy tyrolski, gdzie zjeżdża się na 

linie nawet 15. metrów nad ziemią. Każda z tras 

ma pewne wymagania odnośnie wieku. Nasza 

grupa wiekowa korzystała z trasy „Junior”(od 8 

lat). Rozmaite wyzwania sprawnościowe na 

wysokości 6. metrów nad ziemią nie 

odstraszyły nikogo. Okazało się, że wszyscy są 

miłośnikami adrenaliny i kontrolowanego 

stresu. Wszyscy dali radę przejść 15 przeszkód 

umieszczonych między drzewami na 114 

metrach (nawet dwie odważne mamy ). Po 

tych wszystkich niezapomnianych przeżyciach 

udaliśmy się na pyszny obiad i lody. Po posiłku 

wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. 

Wycieczka mega udana!!! Aktywność, relaks, 

nowa wiedza i doświadczenia, odpowiednia 

pogoda, dobre jedzonko, miła atmosfera – to 

wszystko sprawiło, że jesteśmy z wycieczki 

bardzo, bardzo zadowoleni i mamy mnóstwo 

cudownych i niezapomnianych wspomnień. 

 

WĘDRÓWKA PO 

REZERWACIE PRZYRODY 

 

 

 

 "Jest takie miejsce w Nadleśnictwie 

Zdroje, gdzie rośliny są mięsożerne, a człowiek 

musi uważać, żeby nie... wsiąknąć." 

 



 

 

22.06.2017r. uczniowie klasy IV-V z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie pod opieką 

p. V. Skotnickiej i p. H. Czerwik odbyli 

wycieczkę krajoznawczo-edukacyjną na 

torfowisko pod Zieleńcem. Wędrując 

wyznaczoną ścieżką edukacyjną, zapoznali się 

z treścią tablic, poznali florę i faunę rezerwatu 

przyrody, odczytywali mapę z użyciem 

kompasu i ustalili kierunek wędrówki. 

 

 

 

Odbyli zajęcia terenowe - w formie zabawy 

poznawali warstwy lasu, prowadzili 

doświadczenia dotyczące zachowań mrówek, 

opisując jak reagują one na różne substancje. 

 Wędrówce sprzyjała słoneczna pogoda, 

śpiew ptaków i zadowolonych dzieci.     

 

WIADOMO KTÓRĄ SZKOŁĘ 

WARTO WYBRAĆ !!! 

 

W czerwcowym numerze naszego 

„Informatora…” zmieściliśmy rozmowę z 

panią Krystyną Magierowską – Kasza, 

dyrektorem bystrzyckiego liceum im. 

Powstańców Śląskich. W trakcie rozmowy 

padło pytanie o przebieg tegorocznych matur.  

Pani dyrektor odpowiedziała : „Z 

niecierpliwością czekamy na wyniki. Egzaminy 

ustne zdane są w 100 %”.  

Dziś możemy uzupełnić odpowiedź 

pani Krystyny Magierowskiej – Kaszy : 

„spośród wszystkich liceów 

ogólnokształcących w powiecie, najlepiej 

wypadło liceum w Bystrzycy Kłodzkiej, w 

którym świadectwo maturalne otrzymali 

wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu…  

Ten wynik nie jest w życiu 

bystrzyckiego liceum czymś wyjątkowym. Czy 

trzeba lepszej reklamy dla szkoły i jej 

nauczycieli ? Gratulujemy ! 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

 

 
 

"Przez życie płyń pod prąd na 

nieodkryty ląd" – takie motto towarzyszyło 

wszystkim zgromadzonym 23. czerwca 

2017 r. w Domu Kultury w Domaszkowie w 

trakcie uroczystości zakończenia roku 



szkolnego 2016/2017. W tym dniu 

pożegnaliśmy naszych wspaniałych 

uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Nie 

obyło się bez wzruszeń, łez i pełnych ciepła 

uśmiechów przy wspominaniu minionych 

lat.  

 

 
 

Gimnazjaliści przygotowali 

niesamowicie zabawny program 

artystyczny wprowadzając wszystkich w 

wakacyjny nastrój.  Następnie Pani dyrektor 

Alicja Jakubczak z wychowawcami 

wręczyła świadectwa i nagrody dla 

wyróżnionych uczniów oraz 

podziękowania dla rodziców za ich 

zaangażowanie w działalność szkoły. 

Pamiątkowe dyplomy z rąk Pani dyrektor 

otrzymali także wszyscy przyjaciele naszej 

szkoły.  

Po rozdaniu nagród nastąpiły pełne 

emocji indywidualne pożegnania uczniów z 

nauczycielami. Koniec roku to jednak nie 

tylko wzruszenie, ale przede wszystkim 

nagroda za całoroczny wysiłek.  

Dlatego też wszystkim uczniom 

życzymy udanych, spokojnych, gorących, a 

przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

WIZYTA WOLONTARIUSZY 

EUROPEJSKIEGO FORUM 

MŁODZIEŻY 

 

Uczniowie klas gimnazjalnych mieli 

przyjemność poznawać zjednoczoną Europę- 

jej bogactwo kulturowe, tradycje, zwyczaje- 

dzięki wolontariuszom z Europejskiego Forum 

Młodzieży. Tegoroczni goście reprezentowali 

trzy kraje: Hiszpanię, Francję oraz Turcję. 

Dużym zaskoczeniem był pokaz tańca flamenco 

wykonany przez jedną z uczestniczek spotkania 

w tradycyjnym stroju. Jednak niemniejsze było 

jej zdziwienie, gdy dowiedziała się, że w naszej 

szkole uczniowie z klasy III SP pod kierunkiem 

p. Lucyny Zielińskiej również uczą się tańczyć 

flamenco i odnoszą znaczące sukcesy. Dlatego 

zakończeniem spotkania było wspólne 

wykonanie tego energetyzującego tańca. 

WYCIECZKA DO 

WROCŁAWIA 

 

19 czerwca grupa średniaków wraz 

z wychowawczynią i z rodzicami pojechała 

na wycieczkę do Wrocławia. Odbyliśmy 

rejs statkiem po Odrze, następnie 



zwiedzaliśmy Kolejkowo - największą 

makietę kolejkową w Polsce. 

 

W trakcie pobytu we Wrocławiu 

poszukiwaliśmy też figurek krasnali, które 

na stałe zamieszkują to miasto. Była to 

kolejna ciekawa przygoda, która 

dostarczyła wszystkim uczestnikom 

pozytywnych wrażeń. Dla dzieci była to też 

okazja do utrwalania reguł kulturalnego 

zachowania się w miejscach użyteczności 

publicznej i do integracji poza terenem 

przedszkola. 

WYCIECZKA  ROWEROWA 

 

13 czerwca 2017r. odbyła się wycieczka 

rowerowa, w której uczestniczyli uczniowie z 

naszej szkoły biorący udział w lekcjach polsko 

– czeskich oraz uczniowie szkoły w Kralikach, 

pod opieką pana Sebastiana Mądrego, pani 

Małgorzaty Bodnar, pani Anny Krzewiny, oraz 

dwóch nauczycieli z Czech. Trasa naszej 

podróży był długa, gdyż wyjeżdżając z 

Międzylesia udaliśmy się w stronę Goworowa, 

następnie Nowej Wsi, Jaworka i Międzygórza. 

W tej ostatniej miejscowości zobaczyliśmy 

piękny Wodospad Wilczki. Po chwili 

odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną. W 

Nowej Wsi czekało na nas ognisko, chleb, 

napoje oraz słodycze. Każdy uczestnik rajdu 

otrzymał podarunek. Były to akcesoria na 

rower, takie jak: lampki, licznik prędkości, oraz 

bidon. Po dłuższym odpoczynku pojechaliśmy 

do szkoły. Wszyscy byliśmy zmęczeni, lecz 

bardzo szczęśliwi.  

 

Wycieczka rowerowa bardzo mi się 

podobała i mam ogromną nadzieję, że w 

przyszłości uda się zorganizować więcej takich 

rajdów. Na pewno wezmę w nich udział i 

zachęcam do tego wszystkich innych uczniów. 

Oliwia Majka, klasa VI b 

ZAJĘCIA OTWARTE Z 

MATEMATYKI I HISTORII                                          

W ZESPOLE SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU 

7.06.2017 r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbyły się zajęcia otwarte dla 

nauczycieli i uczniów klas szóstych łączące 

wiedzę z matematyki i historii. Na zajęciach 

uczniowie kl. III b gimnazjum zaprezentowali 

szeroki wachlarz nabytych umiejętności: 

matematycznych, informatycznych, 



historycznych i aktorskich dotyczących 

procentów. W pierwszej części zajęć uczniowie 

kl. III b przedstawili prezentację multimedialną 

przybliżającą wiedzę na temat procentów, 

historii oraz zastosowania procentów w życiu 

codziennym. Następnie przedstawili 

inscenizację matematyczną pt. „Sprawa 

rozwodowa Państwa Wyrwigroszów” podczas, 

której uczniowie pokazali jak ważna w życiu 

codziennym jest umiejętność wykonywania 

obliczeń procentowych. Inscenizacja w 

zabawny i humorystyczny sposób przybliżyła 

wiedzę dotyczącą procentów zaproszonym 

uczniom. Zajęcia zakończyła finałowa 

rymowanka: „ Matma nie jest taka trudna…”. 

Mamy nadzieję, że zajęcia otwarte łączące 

nauki ścisłe z humanistycznymi staną się 

tradycją w naszej szkole. Wszystkim 

zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie 

a uczniom z kl. III b gimnazjum za włożony 

wkład, wysiłek i zaangażowanie w 

przygotowanie zajęć. 

 

PÓŁMETEK WAKACJI 

 

MGOK zaprasza na piknik „PÓŁMETEK 

WAKACJI”, który odbędzie się 29 lipca w 

godz: 16.00-20.00 na polu biwakowym. 

Atrakcją dla dzieci będzie  przedstawienie” 

KOT W BUTACH” w wykonaniu teatru 

Blaszany Bębenek - godz 17.00 

W programie także  konkurencje 

sprawnościowe przygotowane przez OSP 

Międzylesie  oraz gry, zabawy, malowanie 

twarzy, puszczanie baniek mydlanych, itp. 

Serwować  będziemy kiełbaski z grilla, grzanki 

z masełkiem czosnkowym, domowe ciasta,  

napoje zimne i gorące 

ORLE WYGRYWA… 

W sobotę 24.06.2017 r. na obiekcie 

sportowym w Gorzanowie po raz drugi odbył 

się Turniej Powiatowy Piłki Nożnej pod 

patronatem Starosty Kłodzkiego. Do zawodów 

przystąpiło 10 zespołów, które były podzielone 

na dwie kategorie wiekowe : rocznik 2007 i 

2008. Drużyna ORLE wystąpiła w kategorii 

„rocznik 2008”. Oto wyniki drużyny : 

 "Orle" Międzylesie - "Sparta" Stary 

Waliszów  2:0 

"Orle" Międzylesie - "Zamek I" Gorzanów  2:0 

"Orle" Międzylesie - "Orlęta" Krosnowice  5:0 

"Orle" Międzylesie - "Zamek II" Gorzanów  5:0 

 

 

Gratulujemy serdecznie naszej 

drużynie, bo choć wszyscy zajęli pierwsze 

miejsca to i tak wiemy że byliście najlepsi 

zdobywając maksymalną liczbę punktów ! 

 

TURNIEJ W 

ODRZYCHOWICACH 

 



 

25.06.2017 o godz. 10:00 w 

Ołdrzychowicach organizowany był festyn 

rodzinny z udziałem Śląska Wrocław. 

Rozgrywany był turniej Żaków, Orlika i 

Młodzika. Klub "ORLE" wziął udział w 

turnieju w dwóch kategoriach: "Orlika" i 

"Żaka". Drużyna Żaków pojechała zdobywać 

kolejne doświadczenia, zaś drużyna Orlika 

zdobyła w tym turnieju wysokie 3 miejsce. 

XVIII TURNIEJ PIŁKARSKI O 

PUCHAR KSIĘDZA DZIEKANA  

Dnia 2 lipca 2017r. rozegrano XVIII 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar ks. Dziekana 

Dekanatu Międzylesie. 

Choć pogoda od rana straszyła deszczem, o 

12-tej zaświeciło piękne słońce, w 

promieniach którego rozpoczęła się na 

Stadionie im. A. Skowrona w Międzylesiu 

msza św. polowa w intencji wszystkich 

sportowców i sympatyków sportu. 

A wyniki rozgrywek prezentują się tak: 

I miejsce - Śnieżnik Domaszków 

II miejsce - Wilki Kamieńczyk 

III miejsce - Igliczna Wilkanów 

Królem Strzelców został Michał Duś, a 

najlepszym Bramkarzem - Mariusz Lis. 

 

 

 

 

 

XXIII TURNIEJ O PUCHAR 

BURMISTRZA MIASTA I 

GMINY MIĘDZYLESIE 

 

W dniu 9 lipca 2017 w Domaszkowie 

Odbył się turniej w piłce nożnej oto wyniki: 

1 miejsce Śnieżnik Domaszków 

2 miejsce Wilki Kamieńczyk 

3 miejsce Sudety Międzylesie 

4 miejsce Igliczna Wilkanów   

5 miejsce OSP Domaszków 

6 miejsce Tessa Bystrzyca Kłodzka 



 

 

 

 

 

 

51 RAJD DOLNOŚLĄSKI 

 

Automobilklub Ziemi Kłodzkiej 

w dniach 8-9.09.2017 r. planuje 

zorganizować rajd samochodowy pn. 

„51 Rajd Dolnośląski”, zaliczany do rundy 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 

Polski 2017. 

Na terenie gminy Międzylesie 

przewidziano 2 trasy odcinków specjalnych 

przebiegających przez miejscowości: 

1. Jaworek => Nowa Wieś => Goworów => 

Jodłów => Pisary => Boboszów w dniu 

08.09.2017 r.; 

2. Pisary => Jodłów => Goworów => 

Nowa Wieś w dniu 09.09.2017 r. 

 W związku z powyższym prosimy 

o nieplanowanie ew. transportów itp. w tym 

terminie. Szczegółowy harmonogram i 

mapa zostaną opublikowane w kolejnym 

informatorze. 

 

  

Już teraz gorąco ZAPRASZAMY 

mieszkańców, turystów, a szczególnie 

miłośników sportów motorowych do 

kibicowania podczas tego ekscytującego 

wydarzenia. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie oraz 

Zarząd Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Międzylesiu serdecznie 

zapraszają na 



ZAWODY SPORTOWO – 

POŻARNICZE 

OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH Z TERENU 

GMINY MIĘDZYLESIE 

 

19 sierpnia 2017 r. godz. 14.00 boisko 

sportowe w Roztokach 

 

W rywalizacji udział wezmą jednostki OSP, 

młodzieżowe drużyny pożarnicze i  

zaprzyjaźniona drużyna SDH z Republiki 

Czeskiej. Rozgrywane konkurencje podzielone 

zostaną na: sprawnościowe, oraz rozgrywane 

"na wesoło".  

Serdecznie zachęcamy wszystkich 

mieszkańców gminy Międzylesie do 

przybycia na zawody. 

 

 

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!! 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka „EMAUS” 

(dawna szkoła) w każdy wtorek o godzinie 

18.00 odbywają się spotkania Grupy 

Mityngowej AA „Wsparcie”, służącej pomocą 

osobom z problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

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

pan Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w 

punkcie konsultacyjnym potrzebujące pomocy 

osoby uzależnione, a także członków rodzin 

osób uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYM  CZASIE 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

*3.07.2017*17.07.2017*7.08.2017*

21.08.2017*                        

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU  

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 04 sierpnia 2017 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 JODŁÓW, dz. 207/3 o pow. 0,1556 ha, SW1K/00044168/4. 

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. 

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto.  

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic. 

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 10ME5/UT- Teren przeznaczony pod abudowę 

mieszkaniowo-rekreacyjną o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki. 

4. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.200 zł (słownie: 

jeden tysiąc dwieście złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub  

5. na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – 

najpóźniej do dnia 01 sierpnia  2017 r.  

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. 

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

7. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o 

tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 

8. 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  03.07.2017 r. 
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umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega 

zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

14. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

15. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o 

tym niezwłocznie w formie ogłoszenia. 

16. 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  03.07.2017 r. 



 

 



 

 

 



 


