
 

 



ROZMOWA  Z  MACIEJEM  OSTROWSKIM  

WSPÓŁWŁAŚCICIELEM FIRMY INVESTTEAM S.C  

PROWADZĄCEJ WIELOBRANŻOWY NADZÓR INWESTORSKI 

nad przebudową basenu kąpielowego w Międzylesiu 

 

Na początek może kilka słów o sobie… 

Z Panią Adrianą Muszyńską reprezentujemy  firmę  inżynierską zajmującą się 

doradztwem inwestycyjnym oraz  zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, które obejmuje 

przygotowanie, organizację, nadzór i koordynację, począwszy od etapu analizy wstępnej 

inwestycji do zakończenia całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektów, 

sporządzaniem raportów oraz rozliczeniami finansowymi kontraktu.  

Podejmujemy się trudnych i nietypowych realizacji. W dorobku mamy wiele 

ciekawych realizacji, np. w ostatnich latach realizowaliśmy  halę sportową, halę do squash’a, 

stadion lekkoatletyczny, ponad 40 metrową wieżę widokową, park linowy. Aktualnie 

prowadzimy nadzór  m.in. nad  remontem Pawilonu Czterech Kopuł przy Hali Stulecia  oraz 

budową kolejki linowej nad Odrą we Wrocławiu   

 Od rozpoczęcia w  2010. roku przebudowy międzyleskiego basenu pełni pan niezwykle 

odpowiedzialną funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Proszę przybliżyć 

czytelnikom powody, dla których otwarcie basenu nastąpiło z wyraźnym opóźnieniem… 

Na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wpływ miało bardzo wiele 

czynników, ale należy stwierdzić, że największy wpływ miała kondycja finansowa pierwszej 

firmy realizującej inwestycję, aktualnie nieistniejącej oraz  niesprzyjające na każdym etapie 

realizacji lokalne warunki atmosferyczne, ostatnim przykładem może być trwająca prawie do 

maja zima 

Czy inwestycję, której realizację pan nadzorował - patrząc od strony wykonawczej -  

należy uznać za skomplikowaną ? 

Baseny zaliczane są do obiektów o najwyższej skali trudności, oprócz typowych prac 

budowlanych, dodatkowo wkraczamy w sferę prac hydrotechnicznych,  technologii  wody 

basenowej, atrakcji basenowych, automatyki… 

Co sprawiało największe trudności przy realizacji zadania ? 

Trudno powiedzieć, ale chyba głównie utrzymanie reżimów technologicznych 

 



Nasz nowy basen ma – co łatwo zaobserwować – wiele „nowinek” technicznych. Między 

innymi wykorzystanie energii słonecznej… Proszę powiedzieć nam w kilku zdaniach 

czemu będą one na co dzień służyć ? 

 

Kolektory słoneczne widoczne na dachu przebieralni służą podgrzewaniu wody w 

nieckach basenów (co może skutkować tym, że kąpiący się, w chłodniejsze dni mogą nie 

chcieć wychodzić z wody), podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania 

instalacji centralnego ogrzewania w okresie zimowym, w efekcie instalacja ta służy  ochronie 

środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz spowoduje znaczące  zmniejszenie 

zużycia energii i co za tym idzie  kosztów eksploatacji kąpieliska  

  

Z tego co się słyszy, nasz basen jest swoistą „fabryką” wody. Po napełnieniu basenów 

krąży ona podobno w obiegu zamkniętym, zachowując jednocześnie wszelkie normy 

sanitarne… Jakim reżimom technologicznym poddawana jest woda w naszych basenach 

by była bezpieczna… 

 

Proces jest skomplikowany, w uproszczeniu wygląda to tak: woda basenowa   

poddawana jest procesowi koagulacji,  filtracji, a następnie dezynfekcji, bardzo ważne także 

jest utrzymywania odpowiedniego poziomu pH 

Wszystkie te działania mają spełnić rygorystyczne wymagania sanitarne oraz 

zabezpieczyć użytkowników basenów przed problemami zdrowotnymi 

. 

Czy kompleks naszych basenów jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych ?  

 

Kąpielisko zrealizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

przystosowania dla osób niepełnosprawnych,  z widocznych elementów wyróżnia się winda 

dla niepełnosprawnych w basenie sportowym, przebieralnia, toaleta oraz brak barier 

architektonicznych 

  

Nie ma w nieckach basenowych tradycyjnych niegdyś „kafelków”, a rzuca się w oczy 

nieskazitelny błękit. Czym są one wyłożone ? 

 



Niecki wyłożone są specjalną folią do wykładania  basenów, technologia ta ze 

względu na „elastyczność” gwarantuje większą trwałość, a użytkownikom daje większy 

komfort użytkowania. Co ciekawe folia nie jest przyklejona do ścian i dna niecek basenów  

 

Proszę o kilka słów na temat możliwości „zadaszenia” basenu… 

 

Możliwości techniczne oczywiście są, ale należy pamiętać, że wiąże się to także  z 

dodatkową kosztowną instalacją ogrzewania i wentylacji, ale moim zdaniem najwięcej 

przyjemności sprawia kąpiel na odkrytym basenie, zwłaszcza, gdy woda jest podgrzewana  

 

Czy wymiary „dużej” niecki basenowej spełniają normy przewidziane dla 

przeprowadzania zawodów ?  

 

Z takim założeniem basen sportowy był realizowany, a wymiar 25 m jest typową 

długością dla basenów sportowych, które służą nauce, treningom i zawodom pływackim 

 

Jak długa jest gwarancja dla tego typu obiektu ? 

 

Przepisy nie określają długości gwarancji dla żadnych obiektów , w tym przypadku Inwestor-

gmina Międzylesie określił w  postępowaniu przetargowym długą 5-letnią gwarancję na 

wykonany obiekt 

  

Na koniec może kilka zdań od siebie… 

 

Wielką radość sprawił nam widok dzieci i młodzieży tłumnie odwiedzających 

kąpielisko, co jest najmilszym odbiorem końcowym, z żalem kończymy współpracę z 

Inwestorem, szczególne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Tomaszowi 

Korczakowi, Panu Piotrowi Marchewce oraz Panu Franciszkowi Łuszczki. Czekamy na 

kolejne ciekawe inwestycje Gminy Międzylesie, w których moglibyśmy wziąć udział   

 

Dziękuję za rozmowę 

 



TURNIEJ PIŁKARSKI  

O PUCHAR BURMISTRZA 
 

 
 

14.07. br  odbył się Turniej Piłkarski  
w Domaszkowie  

o to wyniki: 
1.OSP Domaszków 
2. „Śnieżnik” Domaszków 
3. „Wilki” Kamieńczyk 
4.”Zieloni” Roztoki 
5 „Sudety” Miedzylesie 
Król Strzelców- Piątkowski Damian 
FAIR PLAY- Syposz Andrzej 
Najlepszy Bramkarz - Goliasz Damian 
********************************* 

ZAPRASZAMY 21 .07 .2013r. 
O GODZ. 9.30 

NA ”TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  O 
„PUCHAR KRZYSZTOWA” KTÓRY 
ODBĘDZIE SIĘ NA STADIONIE W 

MIĘDZYLESIU 
 ********************************* 

WAKACYJNA  „MOJA  
DWUNASTKA” 

 

Także w miesiącach wakacyjnych 

Klub Sportowy MLKS Sudety Międzylesie 

kontynuuje akcję zachęcającą do 

aktywności ruchowej, a w szczególności 

do biegania i maszerowania.  W sobotę 06 

lipca 2013 r.  w IX edycji testu marszowo 

– biegowego „Moja Dwunastka” wzięło 

udział 17 osób. Punktualnie o godz. 11.00 

dźwięk gongu obwieścił początek 

dwunastominutowego testu marszowo – 

biegowego. Zmaganiom sportowym 

towarzyszyła piękna letnia słoneczna 

pogoda, delikatny wietrzyk oraz wspaniała 

atmosfera. Uczestnicy szybko wybaczyli 

drobną pomyłkę w pomiarze czasu. Stali 

bywalcy nawet bez stopera potrafią ocenić, 

czy upłynęło już 12 minut i wbrew 

przedwczesnemu gongowi pomaszerowali 

i pobiegli dalej aż do kolejnego dźwięku 

gongu, który zabrzmiał tym razem we 

właściwym momencie. Następnie odbyło 

się podsumowanie wyników. Najwyższy 

dzisiejszy wynik to 2600 m. zaś najniższy 

to 800 m. – tyle przez 12 minut potrafi 

przejść nawet trzylatka. Łącznie wszyscy 

uczestnicy pokonali dziś 21.950 metrów – 

trochę więcej niż dystans półmaratonu. 

Przez najbliższe sześć miesięcy „Moja 

Dwunastka” odbywać się będzie w ramach 

projektu „Działaj Lokalnie” – programu 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce, oraz Fundusz 

Lokalny Masywu Śnieżnika. Otrzymane, w 

wyniku udziału w konkursie grantowym, 

wsparcie finansowe zostanie przeznaczone 

m.in. na nagrody dla najbardziej 

aktywnych uczestników i jej rekordzistów 

w różnych kategoriach, które zostaną 

wręczone podczas grudniowego testu. 

Podczas dzisiejszej ceremonii wręczania 

Certyfikatów uczestnicy otrzymali 

dodatkowo pamiątkowy znaczek z logo 

projektu.  Serdecznie zapraszamy 



wszystkich na jubileuszową X „Moją 

Dwunastkę”, która odbędzie się na 

Stadionie Miejskim w Międzylesiu dnia 03 

sierpnia 2013 r. o godz. 11.00. Biuro 

Zawodów czynne w godz. 10.15 do 10.50. 

Udział bezpłatny. 

ROWEREM  ZE  SMRECZYNY  

DO  GRANICY   

W  KAMIEŃCZYKU 

 

W sobotę 22 czerwca 2013 r. 

pięcioro rowerzystów wzięło udział w 

trzeciej z cyklu siedmiu imprez 

rowerowych Up Hill „Korona 

Międzylesia”. Trasa wiodła od przystanku 

PKS w Smreczynie aż na przejście 

graniczne w Kamieńczyku. Nie była ona 

zbyt łatwa - niemniej wszyscy uczestnicy 

dali jej radę i pokonali we własnym tempie 

dystans 3,8 km oraz 260 m. różnicy 

wzniesień.  

Najlepszy wynik 18’17’’uzyskał 

Sławomir Ratuszniak. Na mecie na 

startujących w „wyścigu” tradycyjnie już 

oczekiwał burmistrz Międzylesia, który na 

zakończenie imprezy wręczył wszystkim 

uczestnikom pamiątkowe certyfikaty. Jako 

organizatorzy zapewniamy, że ta cykliczna 

impreza rowerowa jest adresowana do 

każdego, kto turystycznie, rekreacyjnie 

oraz dla zdrowia i przyjemności jeździ 

rowerem po naszych górach. Słowo 

„wyścig” oznacza tylko jedno – każdy 

uczestnik ściga się przede wszystkim z 

samym sobą i w drodze na szczyt pokonuje 

własne słabości. Obecność innych jedynie 

dopinguje do tego, by zawalczyć o jak 

najlepszy czas, poczuć ducha rywalizacji. 

Gwarantujemy, że podczas wyścigu  każdy 

zaczerpnie sporą dawkę adrenaliny oraz 

zastrzyk endorfin /tzw. hormonu szczęścia/ 

na długi czas. 

Kolejne rowerowe zmagania w sobotę 27 

lipca 2013 r. 

Start: skrzyżowanie 

Różanka/Gniewoszów /425 m.n.p.m./ 

Meta: punkt widokowy – Jedlnik /725 

m.n.p.m./ 

Dystans: 6 km. Różnica wzniesień: 300 m. 

Biuro zawodów czynne w godz. 9.15 do 

9.45. Start pierwszego zawodnika o godz. 

10.00. 

RUSZAMY  W  DROGĘ  Z  

PASZPORTAMI 

2000 Paszportów Turystycznych 

Masywu Śnieżnika, 31 atrakcji, 25 

sponsorów i nagrody dla osób, które 

zdobędą pieczątki zaświadczające  

odwiedzenie danego miejsca. To kolejna 

inicjatywa Funduszu Lokalnego Masywu 

Śnieżnika, która realizowana jest wspólnie 

z lokalnym biznesem i czterema gminami: 

Bystrzycą Kłodzką, Międzylesiem, 

Lądkiem  Zdrój i Stroniem Śląskim. 

Projekt jest sfinansowany w ramach 

Programu "Partnerstwa Lokalne PAFW" 

ze środków Polsko Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. Ma on na celu 

zachęcenie mieszkańców i turystów do 

zapoznania się z regionem, jego historią, 

kulturą i tradycjami. Wiele osób, które 

tutaj się urodziły i na co dzień tu 

mieszkają, nie znają okolicznych 



zabytków, nigdy nie były na Śnieżniku lub 

nie wiedzą gdzie jest Arboretum, Szary 

Kamień, Kopalnia Uranu czy Trójmorski 

Wierch. Paszportowy projekt” ma to 

zmienić, zaangażować i zaktywizować 

ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem 

młodzieży. Wspólne zwiedzanie, zdrowa 

rywalizacja, odkrywanie nieznanych 

dotychczas zakamarków Ziemi Kłodzkiej 

to idealny plan na wakacje, w którym 

każdy może wziąć udział. Paszporty 

zostały rozdane już w szkołach, trafiły do 

urzędów miast. W Międzylesiu paszporty 

do nabycia w Punkcie Informacji 

Turystycznej plac Wolności 1. Więcej 

informacji na www. flms.pl 

 PÓŁKOLONIE  !!! 

Półkolonie letnie dla dzieci w 

wieku 7-12 lat zorganizowane są w 

MGOK Międzylesie i w Domu Kultury w 

Domaszkowie, w dniach 15.07 do 

26.07.2013. Dla dzieci przygotowano 

różnorodne zajęcia: świetlicowe, teatralne, 

kulinarne, sportowe, gry i zabawy 

ruchowe, oraz dwie wycieczki : do ruin 

zamku Szczerba w Gniewoszowie i 

Ogrodu Bajek w Międzygórzu. Planowane  

są  także zajęcia na basenie w Międzylesiu, 

w czasie których dzieci będą mogły uczyć 

się pływać pod okiem ratowników. 

POŁMETEK WAKACJI 

3 sierpnia 2013 MGOK zaprasza na 

pole biwakowe, na  festyn „Półmetek 

Wakacji”. W programie dla dzieci gry, 

konkursy, tor przeszkód zorganizowany 

przez OSP Międzylesie. Największą 

atrakcją dla wszystkich będzie spektakl 

Teatru Na Bruku  „Przyjazd królewny 

Marianny Orańskiej”. Więcej informacji na 

plakatach. 

I BIESIADA ZESPOŁÓW 

ŚPIEWACZYCH 
Smreczyna 13.07.2013 r. 

 

Na placu rekreacyjnym w 

Smreczynie  odbył się kolejny letni festyn, 

na którym miała premierę  I Biesiada 

Zespołów Śpiewaczych. Swój bogaty 

repertuar zaprezentowali: Zespół Oset z 

Goworowa, Trzy Świerki z Lesicy, 

Boboszowianie, Długopolanie,  

Międzylesianie oraz soliści.           

Niespodzianką był gościnny występ 

członków Zespołu z Sobótki, który 

bisował ponownie na scenie po otrzymaniu 

gromkich braw. Od  godzin wieczornych 

aż do białego rana bawił wszystkich 

swoimi dźwiękami zespół  „Zodiak”.  

Oprócz doznań artystycznych 

można było degustować smaczne potrawy, 

oraz domowe ciasta.  

Całą imprezę zorganizowali: sołtys wsi 

Smreczyna wraz  z Radą Sołecką, 

mieszkańcami Smreczyny i ich 

sympatykami, Urząd Miasta i Gminy w 

Międzylesiu, Miejsko - Gminny Ośrodek 

Kultury w Międzylesiu. Gorące 

podziękowania należą się ludziom dobrego 

serca z Międzylesia, z Bystrzycy 

Kłodzkiej,  z Poznania za zaangażowanie 

się  w  przygotowanie festynu, oraz 

biesiady, ale w szczególności osobom, 

które każdego  roku biorą udział w naszym 

lokalnym wydarzeniu.  

 

 

 

 



STRAŻACKIE  ŚWIĘTO   

 

 
 

W dniu 06.07.2013 roku Ochotnicze 

Straże Pożarne z Międzylesia i Goworowa 

uczestniczyły w obchodach 140 - lecia 

założenia Sboru Dobrovolnych Hasicu w 

Rokytnici v Orlickych Horach. Na 

Rokytnicim rynku zaprezentowano 

historyczny i nowoczesny sprzęt 

pożarniczy, odbyły się pokazy ratownicze 

oraz wystawa fotograficzna. 

 
 

ROCZNICOWE  MANEWRY  

OSP 

7 lipca 2013 r. w 16. rocznicę 

powodzi strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Międzylesiu zorganizowali na 

stawach w Szklarni manewry - ćwiczenia: 

"ratownictwo wodne i 

przeciwpowodziowe". Podczas ćwiczeń 

można było zobaczyć technikę budowy 

wału przeciwpowodziowego z worków z 

piaskiem. 

 

Zademonstrowano także akcję 

ratowania tonącego człowieka - 

wyciąganie go na brzeg na desce lub za 

pomocą pontonu. Dzięki uprzejmości córki 

druha Jacka Pilnego (będącej lekarzem) 

mogliśmy nauczyć się układania osoby 

poszkodowanej w pozycji bezpiecznej, 

masażu serca poprzez uciśnięcia klatki, 

oraz za pomocą defibrylatora, który jest na 

wyposażeniu międzyleskiej jednostki. 

 

 

Po skończonych manewrach był 

czas na zasłużone pieczenie kiełbasek przy 

ognisku, a po powrocie do remizy - 

wspólne oglądanie filmu z pamiętnej 

powodzi 1997 r. oraz wspomnienia 

starszych strażaków. Zarząd OSP w 

Międzylesiu pragnie serdecznie 

podziękować burmistrzowi Tomaszowi 

Korczak oraz prezesowi PZW w 

Międzylesiu. 



Andrzejowi Włoszczyńskiemu za okazaną 

pomoc i wsparcie w zorganizowaniu 

ćwiczeń. Ponadto dziękujemy druhnom i 

druhom za przygotowanie i udział w 

tegorocznych manewrach. 

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE 

BASENU !!! 

 

5 lipca br. z udziałem m. in. wicemarszałka 

województwa dolnośląskiego Jerzego 

Tutaja, posła na Sejm RP Jakuba Szulca, 

senatora RP Stanisława Jurcewicza, 

starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia, 

radnych Rady Miejskiej w Międzylesiu, 

wykonawcy Zbigniewa Wnęka, inspektora 

nadzoru Macieja Ostrowskiego, ks. 

Dziekana Jana Tracza, burmistrz Tomasz 

Korczak dokonał uroczystego otwarcia 

przebudowanego basenu w Międzylesiu. 

 

 Obiekt, którego przebudowa została 

współfinansowana w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego, to kompleks sportowy, w 

swojej klasie najnowocześniejszy w 

południowej części powiatu kłodzkiego. 

Poza nieckami basenowymi wyposażony 

jest również w boisko do siatkówki, plac 

zabaw dla dzieci, oraz plażę leżakową.  

 

Otwarcie basenu zbiegło się szczęśliwie się 

z rozpoczęciem sezonu letniego i 

wakacyjnego. Dzięki temu będzie on 

dodatkową atrakcją dla turystów 

odwiedzających okolice Międzylesia i 

będzie urozmaiceniem wakacyjnego 

wypoczynku osób spędzających w okolicy 

urlop.  W ramach części artystycznej 

zebrani obejrzeli prezentację sportów 

siłowych w wykonaniu członków klubu 

MLKS ,,Sudety” Międzylesie, oraz taniec 

w wykonaniu pań z ,,Akademii Ruchu” z 

Goworowa 

 

 



 GODZINY OTWARCIA 

BASENU 
 

 PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ TECHNICZNY 

BASEN NIECZYNNY 

 

WTOREK  10.00 - 18.00 

ŚRODA 10.00 - 18.00 

CZWARTEK 10.00 - 18.00 

PIĄTEK 10.00 - 18.00 

SOBOTA 10.00 - 18.00 

NIEDZIELA 10.00 - 18.00 

 

DRZEWO  GRANICZNE 

29.06.2013 r. na przejściu 

granicznym Kamieńczyk-Mladkov miała 

miejsce nieduża uroczystość, której 

tradycja sięga co najmniej  XVI w. Dzięki 

inicjatywie grupy mieszkańców 

Międzylesia i Kamieńczyka wskrzeszony 

został zwyczaj sadzenia drzewa 

granicznego, symbolicznie oddzielającego 

Kotlinę Kłodzką od Czech. 

 

 Źródło, z którego pochodzi 

informacja to publikacja autorstwa księdza 

Maksymiliana Tschitschke pt. „ Historia 

miasta i parafii Międzylesie” wydana w 

1921r., dostępna w wersji w jęz. 

niemieckim w zbiorach - 

 niemieckojęzycznych Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Kłodzku. A oto 

przetłumaczony fragment dotyczący 

opisywanego zwyczaju: 

 „Kto przekracza granicę przy sołectwie w  

Steinbach ( Kamieńczyk ) , zauważa po 

prawej stronie drogi prowadzącej do 

Czeskich Petrowic drzewo. Jego wiek 

podaje nam następująca informacja z 

księgi gruntowej tej wsi : w 1581 roku 

został posadzony nowy jesion, ponieważ 

stare drzewo , które rosło na górze przy 

bramie w  Steinbach ( Kamieńczyk ) i 

określało granicę pomiędzy Czechami a 

Ziemią Kłodzką rozpadło się ze starości . 

Naradzali się panowie Zdenko von 

Walstein, pan dóbr Kraliki i pan Michał 

von Tschirnhaus, właściciel dóbr 

Międzylesia i postanowili, że Jerzy Brem, 

obecny sędzia w  Steinbach ( Kamieńczyk ) 

posadzi nowy jesion na miejscu, gdzie rósł 

stary, który dawał wieczne i stałe 

świadectwo granic państw pomiędzy 

Czechami i hrabstwem Kłodzkim ". 

  

W pobliżu dożywającego końca swoich dni 

ostatniego „przedwojennego” jesionu 

uporządkowano teren, posadzony został 

młody jesion, oraz zainstalowano dwie 

tablice: dużą informacyjną tablicę dla 

turystów, oraz pamiątkową tabliczkę na 

głazie usytuowanym obok jesionu, 

informującą o wyżej wymienionym 

zwyczaju . 

 

 Nasza społeczność, jak wszystkim 

wiadomo, zamieszkuje te tereny dopiero 

od niecałych 70-ciu lat, a to za krótki 

okres, żeby wytworzyły się i utrwaliły 

lokalne tradycje. Dlatego pomysł, aby 



wskrzesić stary zwyczaj podkreślający 

charakter tej okolicy jest wart pochwały. 

Świadczy o tym również grono 

uczestników uroczystości, którym 

organizatorzy serdecznie dziękują za 

przybycie. 

IX  EDYCJA  POWIATOWEGO  

KONKURSU 

„NAJLEPSZE  INICJATYWY 

SPOŁECZNOŚCI  

LOKALNYCH” 

Złożenie wniosków do IX Edycji 

Konkursu „Najlepsze Inicjatywy 

Społeczności Lokalnych”, program 

„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego w powiecie 

kłodzkim”, z budżetu Powiatu Kłodzkiego, 

przyniosło wymierne efekty. Otóż 

przyznane zostało dofinansowanie na 

realizację projektów pn.: 

1) „Budowa wiaty wiejskiej w stylu 

sudeckim c.d.  w Potoczku” – 1.200 

zł. 

2) „ Świetlica – wizytówka wsi” w 

Rolniku – 900 zł. 

 

Sołectwa wydadzą pieniądze na zakupienie 

materiałów niezbędnych do realizacji  

postawionych sobie celów.  

Gratulujemy osobom „pozytywnie 

zakręconym” pracującym na rzecz swojej 

wsi. 

PRZEGLĄD  WIEJSKICH  

ŚWIETLIC  I  PLACÓW  

REKREACYJNYCH 

W dniach 1-2 lipca br. Komisja 

Zdrowia, Oświaty i Kultury działająca przy 

Radzie Miejskiej w Międzylesiu, dokonała 

przeglądu wszystkich świetlic wiejskich 

naszej gminy, jak również placów 

rekreacyjnych, w kontekście 

wydatkowanych środków gminnych w 

ramach funduszu sołeckiego, Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich  

(PAOW) na remonty, doposażenia i 

modernizację. Członkowie komisji zgodnie 

potwierdzają, że warto było z budżetu 

gminy przekazać środki, które „wsparte” 

pracą własną społeczności lokalnych 

przyniosły bardzo wymierne, pozytywne 

efekty, z których korzystać może wielu. 

IV EDYCJA 

DOLNOŚLĄSKIEGO  

PROGRAMU 

PRZEBUDOWY I REMONTÓW 

DRÓG WOJEWÓDZKICH 
 

W dniach od 1 czerwca do 31 lipca 

br. jednostki samorządu terytorialnego 

mogą składać do Dolnośląskiej Służby 

Dróg i Kolei we Wrocławiu (zarządcy dróg 

wojewódzkich Województwa 

 Dolnośląskiego) wnioski, o ujęcie zadań 

remontowych i inwestycyjnych na drogach 

wojewódzkich w planie zadań drogowych 

na 2014 rok. 

Niniejszy program został opracowany w 

celu uregulowania zasad współpracy 

Województwa Dolnośląskiego z 

jednostkami samorządu terytorialnego w 

zakresie typowania i współfinansowania 

zadań drogowych właściwych dla zarządcy 

dróg wojewódzkich tj. realizowanych na 

drogach wojewódzkich Województwa 

Dolnośląskiego w zakresie budowy, 

przebudowy i remontu dróg. 

Zadania te finansowane są z 

budżetu Województwa Dolnośląskiego i 

realizowane w ramach planu finansowego 

wydatków budżetowych Dolnośląskiej 

Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz 



Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego.  

Mogą być one realizowane przy 

udziale środków finansowych innych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Dzięki tej pomocy w wielu przypadkach 

możliwa jest realizacja większej ilości 

zadań oraz rozszerzenie zakresu 

realizowanych zadań i przyspieszenie 

terminu ich realizacji. 

Gmina Międzylesie w ramach 

programu złożyła dwa wnioski: jeden 

dotyczy remontu drogi wojewódzkiej nr 

389 na odcinku od Międzylesia do 

Gniewoszowa, drugi budowy chodnika na 

ul. Lipowej i ul. Osiedle w Międzylesiu.  

 

WIZYTY  KOMISJI  W  KOLEJNEJ  

EDYCJI  KONKURSU 

„ Jaki mój dom – taka moja gmina” 2013’ 

 

W roku bieżącym do konkursu pn.  

„Jaki mój dom – taka moja gmina”, 

przystąpiło 31 osób, czyli  nieco mniej niż 

w 2012 r. 

Tradycyjnie konkurs przeprowadzany 

jest w czterech kategoriach : 

a) certyfikowane gospodarstwo rolne 

b) certyfikowana posesja 

c) certyfikowana wspólnota mieszkaniowa 

d) certyfikowana miejscowość aktywna 

 

Konkurs „certyfikowana 

miejscowość aktywna” oceniany jest przez 

komisję konkursową, która wyłania 

najaktywniejszą miejscowość biorąc pod 

uwagę : 

- ilość zgłoszeń z miejscowości we 

wszystkich kategoriach w stosunku do 

ilości budynków zamieszkałych 

- udział społeczności lokalnej w realizacji 

projektów w ramach PAOW,  w 

szczególności uczestnictwo w konkursach 

p.n. najładniejsza wiata przystankowa, 

zagospodarowanie centrum wsi, 

najładniejsza choinka, inicjatywy lokalne 

W roku 2012 w tej kategorii zwyciężyła 

wieś Smreczyna. 

Komisja konkursowa, powołana przez 

burmistrza, dokona wizytacji w zagrodach 

w miesiącu lipcu. 

Laureaci pierwszych trzech miejsc 

otrzymają nagrody, uczestnicy konkursu 

pierwszych dziecięciu miejsc -   

certyfikaty, a pozostali biorący udział w 

konkursie – zaświadczenia.  

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie 

wyników, prezentacja zdjęciowa 

nagrodzonych miejsc  nastąpi na 

dożynkach gminnych 2013 r. w  

Domaszkowie.. 
 

C.D. O  ODPADACH… 

PRZYPOMINAMY  ZASADY 

PŁATNOŚCI 

 

Przypominamy, że od 1 lipca br. osoby 

stale zamieszkujące na terenie gminy, mają 

obowiązek ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami, naliczonej na 

podstawie złożonej deklaracji, bądź w 

drodze decyzji burmistrza.  

Opłatę jw. należy uiszczać bez wezwania 

do 15 dnia każdego miesiąca, 

następującego po miesiącu, którego 

obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy 

(opłata z dołu, np. za lipiec do 15 

sierpnia).  

Złożona deklaracja nie wymaga 

wydawania corocznie decyzji przez organ 

podatkowy. Właściciel nieruchomości 

obowiązany jest natomiast złożyć korektę 

deklaracji w terminie 14 dni od 

zaistnienia okoliczności mających wpływ 

na powstanie, bądź wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty lub 

zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 

wysokość opłaty. 

Opłatę należy uiścić w: 

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie, 



- w banku lub przelewem internetowym na 

indywidualny numer rachunku bankowego 

wskazany w deklaracji. 

Przypominamy, że nie obowiązują już 

„książeczki opłat za wywóz nieczystości 

stałych i płynnych”. 

W przypadku nie zapłacenia należności 

w terminie, zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w celu 

przymusowego ściągnięcia należności, co 

spowoduje dodatkowe obciążenie 

kosztami. Burmistrz jest organem 

egzekucyjnym. 

Aktualnie prowadzona jest weryfikacja 

właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji. 

Wysłanych zostało około 290 wezwań do 

jej złożenia. Nie dopełnienie obowiązku w 

tym zakresie skutkować będzie wydaniem 

z urzędu decyzji, w której określona 

zostanie wysokość opłaty. 

 

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

Zapraszamy na Festyny w naszej 

Gminie 

 

21.07 FESTYN W ROZTOKACH 

 

27.07 FESTYN W BOBOSZOWIE  

 

15.08. ODPUST W NOWEJ WSI 

 
Ksiądz Parafii Domaszków serdecznie 

zaprasza do wzięcia udziału w 

organizowanym po raz kolejny Festynie 

Odpustowym  w Nowej Wsi, który odbędzie 

się dnia 15.08.2013 r. i rozpocznie się Mszą 

Świętą o godz. 11.00. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

ZAMIESZCZONE ZOSTANĄ NA 

PLAKATACH W STOSOWNYM CZASIE. 

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

  

 

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) 

15. lipca, 5. sierpnia, 19. sierpnia 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


