ROZMOWA Z WIESŁAWĄ ŁYSIAK
SOŁTYSEM NAJPIĘKNIEJSZEJ DOLNOŚLĄSKIEJ WSI –
GOWOROWA

Przede wszystkim dziękuję, że znalazła pani trochę wolnego czasu na rozmowę. Wszak
rozmawiamy na kilka zaledwie dni przed największą w dziejach Goworowa imprezą !

Co pani poczuła, gdy dowiedziała się o przyznaniu tak zaszczytnego tytułu dla swojej
wsi ?
Ogromną radość ! Przecież jeszcze pięć, sześć lat temu nikomu do głowy by nie
przyszło, że nasza wieś dostąpi takiego zaszczytu ! Można powiedzieć, że jeszcze nie tak
dawno nie mogliśmy mówić o takiej integracji naszej małej goworowskiej społeczności, nie
wiedzieliśmy, że znajdziemy wśród nas tak wielu kreatywnych ludzi ! Ta nagroda to ich
zasługa, nasza wspólna praca ! O naszym wspólnym sukcesie powiadomiliśmy listownie
każdego mieszkańca wsi, prosząc jednocześnie o współpracę.

Byliście – goworowianie – pewni zwycięstwa ?

W najśmielszych oczekiwaniach nie liczyliśmy, że zajdziemy tak wysoko ! Co prawda
startuje się w konkursie po to by wygrać, ale pewności nigdy nie ma. Przecież konkurencja
nie zasypiała gruszek w popiele, wszyscy chcieli wygrać ! Myśl o wygranej, to były bardziej
marzenia niż pewność… A tu masz ! Goworów wygrywa ! W ogóle ostatnio jakoś
goworowianom i samej wsi z nagrodami się szczęści…

No właśnie ! Przypomnijmy te sukcesy : w roku 2012 Grażyna i Dariusz Jesionowscy
„zgarniają” najważniejsze nagrody w województwie i powiecie za prowadzone przez
siebie gospodarstwo agroturystyczne, w roku 2013 „wpada” wam nagroda Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Rady Sołeckiej Goworowa podczas XVI Spotkań Tradycji
Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej, a teraz tytuł najpiękniejszej wsi
dolnośląskiej…”Dołożyć” do tej wyliczanki można jeszcze tytuł „certyfikowanej
miejscowości aktywnej”, wyróżnienie zespołu „Oset” tytułem „zasłużonego dla miasta i
gminy Międzylesie”, no i nie można zapomnieć, że i pani sołtys może się pochwalić
dyplomem z Urzędu Wojewódzkiego przyznanym „za szczególne osiągnięcia, oraz
zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej”… Jak się czuje sołtys wsi, która coraz
częściej odnotowuje sukcesy swoich mieszkańców, co przekłada się na dobrą sławę całej
wsi ?

To chyba ukoronowanie pracy sołtysa. Praca sołtysa to wbrew pozorom ciężki
kawałek chleba. Sołtys musi dbać o mieszkańców wsi i zabiegać o to, by się integrowali i
wspólnie działali na rzecz swojej miejscowości, my mamy szczęście, właściwie wszystko się
nam udało ! Potrzebna była tylko iskierka, która pchnie ludzi do wspólnego działania.
A wszystko, tak na dobrą sprawę zaczęło się od nas, kobiet, którym przestała odpowiadać
wyłącznie rola „pani domu”. Na dodatek udało się wzbudzić aktywność młodszych
mieszkańców Goworowa, a potem pomysł gonił pomysł, dzięki czemu mamy dziś tak
ogromną satysfakcję ! Z niechęcią wracam pamięcią do pamiętnej powodzi roku 1997., ale z
perspektywy czasu widać, że to i ona nas połączyła, że goworowianie zrozumieli że razem
można lepiej !

Będzie pani – jak już wspominaliśmy, gospodynią największej i chyba najważniejszej w
życiu Goworowa imprezy. 21 września zjadą do pani w gościnę setki ludzi. Otrzymuje
pani jakieś wsparcie ?

Pracuje cały Goworów ! Ogromną pomoc otrzymujemy od burmistrza i pracowników
urzędu, swą pomoc oferują także osoby prywatne, nawet nie mieszkające w Goworowie ! Nie
przesadzając zbytnio powiem, że ciasta na naszą imprezę piecze cała gmina, będzie około 190
blach słodkości ! Nie przeceniona jest pomoc strażaków i to nie tylko naszych –
goworowskich. Nasi mężczyźni też zwijają się jak w ukropie, pomagają w czym się da,
ciężkiej, takiej nie dla kobiet pracy jest przecież mnóstwo ! Przecież zjadą do nas dwa TIRY
sprzętu, który będzie trzeba rozlokować…Tak jak powiedziałam - pracują wszyscy, bo pracy
nie braknie !

Jakie plany ma pani osobiście i Rada Sołecka na najbliższy czas ?

Chcemy kontynuować to co się sprawdziło, i co sprawia niewątpliwą przyjemność
mieszkankom i mieszkańcom Goworowa. Czyli nadal próbować promować aktywną
turystykę, pielęgnować „Akademię Ruchu”...
W najbliższym czasie zagospodarujemy sprzętem salę gimnastyczną, którą do dyspozycji
dostała Rada Sołecka. Pracy nam nie zabraknie !

Proszę uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić na co będzie przeznaczona nagroda ?

Mamy całą masę pomysłów, ale decyzja jak ją spożytkujemy jeszcze nie zapadała.
Jedno jest pewne. Ma ona służyć wszystkim mieszkańcom !

Jak cofnie się pani pamięcią wstecz, do czasów zanim podjęła się pani funkcji sołtysa, to
nie przelatuje przez głowę myśl, że lepiej było być na emeryturze i mieć święty spokój ?

Zawsze przedkładałam działanie nad „nic nierobienie” ! Od 16. roku życia działałam
w Kole Gospodyń Wiejskich, włączałam się do realizacji przeróżnych inicjatyw… Nie
mogłabym usiedzieć spokojne w domu ! Lubię ruch i aktywność !

Może – na zakończenie kilka zdań od siebie…

Chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym ten nasz sukces stał się możliwy. Bez
pomocy burmistrza Tomasza Korczaka wiele spraw nie udałoby się załatwić, bez pomocy i
współdziałania nadleśnictwa i naszej straży pożarnej nie doszlibyśmy do miejsca w którym
dziś jesteśmy…
Serdecznie dziękuję Radzie Sołeckiej Goworowa za otwartość na pomysły i pomoc w ich
realizacji. Dziękuję lokalnym przedsiębiorcom, którzy wspierają nas finansowo i rzeczowo !
Ale w sposób szczególny chciałabym podziękować mieszkańcom Goworowa, bez ich
pomocy, zjednoczenia dla osiągnięcia wspólnych celów nigdy by się nam nic nie udało zrobić
! Zdaję sobie sprawę z tego, że nie podziękowałam wszystkim, którzy na to zasługują, ale
niech nam wierzą, że zawsze będziemy pamięć o nich nosić w naszych sercach ! Bardzo,
bardzo dziękuję !
Dziękuję za rozmowę

RADOSNY FINAŁ !!!

21 września 2013 r. w Goworowie najpiękniejszej wsi Dolnego Śląska roku 2013, odbył
się piąty finał konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”. Uroczystość rozpoczęta została mszą
świętą w kościele pw. Piotra i Pawła w Goworowie, którą koncelebrowali proboszczowie
dekanatu Międzylesie pod przewodnictwem ks. dziekana Jana Tracza, oraz gospodarza parafii
ks. Marka Hamesa. Uczestnicy mszy żywo komentowali homilię dziekana, oraz piękną
oprawę muzyczną w wykonaniu zespołu „Oset” z Goworowa. Po mszy zorganizowano dla
gości spacer po Goworowie, pokazano miejsca w których mieszkańcy spotykają się i pracują.
Najważniejszym punktem wizyty było otwarcie siłowni „Fitness” na sali gimnastycznej.
Wstęgę przecinali liderzy dolnośląskich wsi : wójt gminy Dzierżoniowa Marek Chmielewski,
wójt Kłodzka Stanisław Longawa i burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. Następnie na
boisku w Goworowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród konkursowych. Oprawę
artystyczną uroczystości stanowiły występy pań z Akademii Ruchu z Goworowa, zespołu
Łużyczanki z Wolimierza z gminy Leśna; „Róża” z Różanki, „Oset” z Goworowa i
„Międzylesianie” z Międzylesia.
Przybyłych gości powitali pani sołtys Goworowa Wiesława Łysiak, pani Małgorzata
Płaziak liderka odnowy wsi Goworów, oraz burmistrz Tomasz Korczak wraz z prowadzącą
całość uroczystości Teresą Sobierską. Nagrody w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza
Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”, oraz „Najlepszy
start w odnowie wsi” wręczane były przez Włodzimierza Chlebosza – Członka Zarządu

Województwa Dolnośląskiego oraz Pawła Czyszczonia – Dyrektora Wydziału Obszarów
Wiejskich.


W kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” (6 zgłoszeń) - przyznano trzy nagrody oraz
jedno wyróżnienie.

Wyróżnienie otrzymuje zagroda Państwa Marioli i Józefa Matłów z Różanki w gminie
Międzylesie.
III miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł - otrzymali Państwo Joanny i Piotr Wrońscy z
Owiesna gmina Dzierżoniów
II miejsce i nagrodę w wysokości 1.500 zł. otrzymała Pani Jagna Jankowska z Wolimierza
gmina Leśna.
I miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł. otrzymał Pan Przemysław Kruszyński z
Rościsławie gmina Oborniki Śląskie.


W kategorii „Najlepszy start w Odnowie Wsi” (12 zgłoszeń) - przyznano trzy
nagrody oraz jedno wyróżnienie.

Wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową otrzymuje wieś Nowa Wieś Wielka w gminie
Paszowice, za projekt pn. „Realizacja programu krótkoterminowego odnowy wsi Nowa Wieś
Wielka , zapisanego w sołeckiej strategii rozwoju z kwietnia 2010r.”
III miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł. otrzymała wieś Mikułowa, gmina
Sulików za projekt pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców wszystkich pokoleń”.
II miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 3.000 zł. otrzymała wieś Domanice, gmina
Wińsko – za projekt „Piękne Domanice mamy, wizję wsi spełniamy”.
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 4.000 zł. otrzymała wieś Czaple, gmina
Pielgrzymka za projekt pn. „Nasza Wieś – Wsią Aktywną”.


W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” (16 zgłoszeń) - przyznano trzy
nagrody oraz jedno wyróżnienie.

Wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową otrzymała wieś Osola, gmina Oborniki Śląskie za projekt
pn. „Okolice Aktywnego i Zdrowego Człowieka”.
III miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 1.000 zł. otrzymała wieś Kuźniczysko,
gmina Trzebnica za projekt pn. „Izba Tradycji Młynarskich”.
II miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł. otrzymała wieś Żelazno, gmina
Kłodzko za projekt pn. „„Lato na ludowo – festiwal wiejski”.
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 3.000 zł. otrzymała wieś Radwanice, gmina
Radwanice za projekt „Niech połączy nas tradycja”.


W kategorii „Najpiękniejsza Wieś” (16 zgłoszeń) po raz pierwszy przyznano
nagrodę specjalną za ład przestrzenny i kulturowy dla wsi Wolimierz, gmina Leśna,
oraz dwa wyróżnienia dla wsi Malin, gmina Wisznia Mała i dla wsi Borówki, gmina
Prusice.

III miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł. otrzymała wieś Gogołowice, gm.
Lubin.
II miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 4.000 zł. otrzymała wieś Nowy Gierałtów,
gmina Stronie Śląskie.
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 6.000 zł. otrzymała wieś Goworów, gmina
Międzylesie.
Przy odbierze nagrody dla Goworowa przedstawiciele wsi Pęgów, gmina Oborniki Śląskie
(zeszłoroczni laureaci konkursu w kat. „Najpiękniejsza Wieś”) przekazali puchar przejściowy
w kształcie KOGUTA.
Mieszkańcy Goworowa odbierając nagrodę i puchar przejściowy złożyli podziękowania panu
Marszałkowi Dyrektorowi Wydziałów Wiejskich Pawłowi Czyszczoniowi, Pani Annie
Malinowskiej szefowej konkursu Odnowa wsi w Urzędzie Marszałkowskim.

Po uroczystości głównej odbyła się zabawa która trwała do późnych godzin nocnych, gdzie
licznie przybyli gosie mogli korzystać z bogatej oferty gastronomicznej.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje !

Składamy podziękowania:
Dla wszystkich mieszkańców Goworowa - za dbałość o posesje, dla Pań z „Akademii
Ruchu”, Państwu Annie i Bartłomiejowi Balcer, Panu Tadeuszowi Farbotko, Pana
Stanisławowi

Kruk, Państwu Beacie i Zbigniewowi Chrabczyńskim, Panu

Zbigniewowi Jarek - ZHP Bystrzyca Kłodzka, Panu Mieczysławowi Krzeptowskiemu,
Państwu Janinie i Bolesławowi Mozolewskim, ks. dziekanowi Janowi Traczowi ks.
proboszczowi Markowi Hames, oraz wszystkim księżom dekanatu Międzylesie,
Państwu Urbaniakom, Państwu Larwa, Panu Ostapowiczowi wraz z trębaczami, Panu
Stanisławowi Szura za zabezpieczenie pomocy medycznej , Panu Januszowi Chrobak,
Pani dyrektor MGOK - Teresie Sobierskiej oraz jej pracownikom, pracownikom
ZUK Międzylesie, pracownikom ZGKIM Międzylesie, pracownikom UMIG
Międzylesie, Sołtysom Gminy Międzylesie, OSP Roztoki, Międzylesie, Długopole
Górne, Goworów, OSP Lądek Zdr. za użyczenie kuchni polowej,

ekipom

rozkładających namioty z Domaszkowa i Międzylesia, pracownikom szkół,
przedszkoli z gminy Międzylesie, wszystkich którzy, wspomogli licznymi blaszkami
ciast (197), właścicielom pensjonatów: „Terra Sudeta” i
Goworowa,

przyjaciołom

„Leśny Spokój” z

z Kralik, którzy nas nie zawiedli, Urzędowi

Marszałkowskiemu (za użyczenie namiotu na koszt Urzędu Marszałkowskiego) ,
PHUP „OCTOPUS”

z Wrocławia ,Straży Granicznej z Kłodzka, Policji,

pracownikom RODR, GS Domaszków ,ROD „Tęcza” z Międzylesia, wszystkim
wystawcom stoisk promocyjnych oraz gastronomicznych,

Firmie „Eurovia”,

właścicielom koni , które były ozdobą imprezy, zespołom: „Oset” z Goworowa,
„Róża” z Różanki, „Międzylesianie” z Międzylesia, „Łużyczanie” z Wolimierza gm.
Leśna

Najserdeczniej jednak dziękujemy niezliczonej rzeszy ludzi dobrej woli, którzy
na przekór niezbyt udanej pogodzie przyczynili się swoją obecnością do
uświetnienia imprezy „Goworów Piękna wieś Dolnośląska 2013”
sołtys Goworowa Wiesława Łysiak,
liderka odnowy wsi Małgorzata Płaziak.

DOŻYNKI GMINNE

25 sierpnia 18 sołectw z naszej gminy
przybyło na Gminne Dożynki do Domaszkowa
z wieńcami dożynkowymi. Każdy z nich
piękny, jednak tradycyjnie wybrane zostały
trzy najokazalsze, i one zostały nagrodzone : I
miejsce – Boboszów, II miejsce – gospodarz
dożynek Domaszków i III miejsce Goworów.
Z
kronikarskiego
obowiązku
przypomnieć trzeba, że starostami dożynek
było małżeństwo Tadeusz i Krystyna
Młynarczykowie
prowadzący
własne
gospodarstwo rolne o powierzchni 22 ha.

Tradycyjną
mszę
dożynkową
koncelebrowali gospodarz domaszkowskiej
parafii ks. Jan Maciołek, w obecności ks. Jana
Tracza proboszcza parafii międzyleskiej,
jednocześnie dziekana Dekanatu Międzylesia,
oraz ks. Zenona Bocheńskiego proboszcza
Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w
Długopolu Górnym. Bochen dożynkowego
chleba przekazany został burmistrzowi

Tomaszowi Korczakowi, do sprawiedliwego
podziału
wśród
mieszkańców
gminy.
Natomiast sierp został przekazany delegacji
wsi
Roztoki,
jako
organizatorom
przyszłorocznych
dożynek.
Dożynkom
towarzyszyły występy zespołów śpiewaczych z
naszej gminy : Boboszowian, Długopolan,
śpiewali także Międzylesianie, Oset z
Goworowa, Domaszkowianki, Trzy Świerki z
Lesicy, wystąpiła także Akademia Ruchu z
Goworowa.

Jak zwykle przy okazji dożynek
wręczone zostały odznaczenia. Posłanka
Monika Wielichowska wraz z burmistrzem
Tomaszem Korczakiem wręczyła przyznane
przez
ministra
rolnictwa
odznaczenia
„Zasłużony dla Rolnictwa” następującym
osobom : Grażynie Plech z Jaworka, Ewie Duś
z Kamieńczyka oraz Bogdanowi Halczukowi
ze Szklarni. Kolejną miłą uroczystością było
uhonorowanie zwycięzców konkursu „Jaki mój
dom – taka moja gmina”. Uczestniczyły w nim
24. osoby. Z czego 9 w kategorii
„Certyfikowane gospodarstwo rolne”, 12 osób
w kategorii certyfikowana posesja i 3
wspólnoty
mieszkaniowe
w
kategorii
„certyfikowana wspólnota mieszkaniowa”.
A oto zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach : „Certyfikowane gospodarstwo
rolne” : III miejsce - Mariusz Łysiak –
Goworów 94 - nagroda 150 zł, II miejsce Grażyna i Dariusz Jesionowscy – Goworów 39
– 250 zł i I miejsce - Zofia Migas - Szklarnia
49 – 350 zł. „Certyfikowana posesja” : III
miejsce - Joanna Piątek – Międzylesie,
ul.Pionierów nagroda 150zł., II miejsce –

Bolesław Mozolewski – Goworów 83 – 200 zł
i I miejsce - Regina Szpakowska – Jaworek 28
-250
zł.
Certyfikowana
wspólnota
mieszkaniowa : III miejsce – wspólnota
mieszkaniowa przy ul. Powstańców Śląskich 4
nagroda 100 zł., II miejsce - wspólnota
mieszkaniowa przy ul.Wojska Polskiego 46 150 zł i I miejsce – wspólnota mieszkaniowa
przy ul. Warszawskiej 1 - 200zł.

700 zł. Jak tradycja każe, wieniec został
ośpiewany.
Dziękujemy
naszym
przedstawicielkom za uczestnictwo !

„Certyfikowana miejscowość
aktywna” : wieś Różanka.
W trakcie dożynek wsie : Jaworek, Roztoki,
Jodłów, Michałowice, Pisary i Lesica pokazały
swoje wyróżniki czyli logo, które odtąd będzie
im towarzyszyć przy wszystkich okazjach.
Ogromną radość –
szczególnie przedstawicielstwa wsi Goworów
wywołała informacja, że ich wieś uznana
została za Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską !!!
Dziękujemy
wszystkim za obecność na naszym dorocznym
święcie
plonów
!
Szczególne
zaś
podziękowania kierujemy do osób, które
przygotowało tą ważną dla gminy uroczystość,
zadbały o serdeczną gościnę i nie szczędziły
własnego czasu, trudu, umiejętności i pracy
własnych rąk by wypadła ona jak najbardziej
okazale !

SOŁECTWO BOBOSZÓW Z
GMINY MIĘDZYLESIE NA
DOŻYNKACH
POWIATOWYCH 2013.
1. września 2013 r., na Placu
Koronacyjnym Sanktuarium Matki Bożej
Wambierzyckiej odbyła się msza święta
dziękczynna,
poświęcona
Dożynkom
Powiatowym. Naszą gminę reprezentowały
Panie z sołectwa Boboszów, które
zawiozły ze sobą wieniec dożynkowy,
nagrodzony I miejscem na Dożynkach
Gminnych w Gminie Międzylesie. Ku
miłemu
zaskoczeniu,
wieniec
ten
nagrodzony został III miejscem, co
znalazło odzwierciedlenie na czeku w wys.

SOŁECTWO DOMASZKÓW
NA DOŻYNKACH
DIECEZJALNYCH
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
8. września 2013 r., w Bystrzycy
Kłodzkiej
zorganizowano
Dożynki
Diecezjalne, na których nie zabrakło
przedstawicieli naszej Gminy. Tym razem
Panie z Domaszkowa wraz ze swoim
przepiekanym
wieńcem
żniwnym,
nagrodzonym II miejscem na dożynkach
gminnych, reprezentowały gminę i
Dekanat
Międzyleski.
Organizatorzy
zadbali, aby włożony trud w stworzone
dzieło został doceniony gratyfikacją
finansową. Paniom naszym dziękujemy za
uczestnictwo.

W GOWOROWIE DZIECI SIĘ
NIE NUDZĄ
Na przełomie lipca i sierpnia jak co
roku panie z Rady Sołeckiej : V.
Przybylska, M. Płaziak i W. Łysiak
zorganizowały półkolonie dla dzieci. Na
zajęcia przychodziły nie tylko miejscowe
dzieci ale także te, które przejechały na
wakacje do Goworowa. Półkolonie to nie
tylko gry i zabawy na placu zabaw, boisku
czy sali gimnastycznej, ale również zajęcia
kulinarne w świetlicy KGW takie jak:
przygotowanie
sałatki
owocowej,
wypiekanie gofrów i dekorowanie ich bitą
śmietaną i owocami. Następnie wszystko
było oceniane smakowo i z wielką
przyjemnością
pałaszowane.
Dzieci
również uczyły się robić naszyjniki,
bransoletki i zawieszki z koralików
przekazanych od anonimowego sponsora.
Na zakończenie półkolonii zorganizowano
nocne oglądanie bajek i filmów dla dzieci
na dużym ekranie z noclegiem na sali
gimnastycznej. Aby tradycji stało się
zadość, w zieloną noc odbyła się walka na
poduszki i smarowanie pastą do zębów. Na
pożegnanie z półkolonią każde dziecko
otrzymało nagrodę. Głównym sponsorem
półkolonii było Nadleśnictwo Międzylesie.
Za ofiarowane fundusze zakupiono siatki
na bramki, piłkę nożną, latawce, artykuły
spożywcze. Organizatorki, dzieci i ich
rodzice serdecznie dziękują.

ROK SZKOLNY 2013/2014 W
ZESPOLE SZKÓŁ W
MIEDZYLESIU
Naukę w Zespole Szkół w Międzylesiu
rozpoczęło:
Oddział „0” – 25 dzieci
Kl. I – VI SP – 241 uczniów , w tym 4
sześciolatków w kl. I SP

Kl. I – III GIM – 116 uczniów
Imprezy – wrzesień 2013
14.IX – Przegląd Piosenki Dziecięcej
20. IX – Sprzątanie świata w ramach
projektu „ Było wysypisko jest uroczysko”
21. IX – szkolenie „Bezpiecznie i
zdrowo na basenie” – Barbara Lewandowska ,
Tomasz Lipiński

ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2013/2014
W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM IM.
PRZYJACIÓŁ DZIECI
W DOMASZKOWIE
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie rozpoczęło
naukę 245 dzieci w tym :
Samorządowe Przedszkole - 75 dzieci
Samorządowa Szkoła Podstawowa - 123
uczniów
Samorządowe Gimnazjum Nr 2 - 47 uczniów

XIII PRZEGLĄD PIOSENKI
DZIECIĘCEJ
14 września w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się XIII Przegląd Piosenki
Dziecięcej. Wzięło w nim udział 73. dzieci z
wszystkich placówek oświatowych naszej
gminy. Dużą atrakcją były pozakonkursowe

występy dwóch młodzieżowych zespołów
muzycznych z Czech.

w kategorii solista
dwa równorzędne I miejsca

Jury przeglądu - Elżbieta Kubicz, Teresa
Sobierska, Krzysztof Worosz przyznało:
w kategorii duet
I miejsce – Joanna Chrząszczewska,
Katarzyna Ryś kl. VI - SP Domaszków
II miejsce - Joanna Broszko,
Aleksandra Pokrątka kl. V - SP Międzylesie
III miejsce – Dominik Głąb, Gabriela
Kuś kl. III a - SP Międzylesie
wyróżnienie – Amelia Furtak, Oliwia
Żędzianowska kl.III c - SP Międzylesie

- Dominika Czarny kl.V a - SP
Międzylesie,
- Bernadetta Kantor
Międzylesie

kl. VI a - SP

trzy równorzędne II miejsca
- Oliwia Piątek kl. III c - SP
Międzylesie,
- Wiktoria Serafinowicz kl. II - SP
Domaszków,
- Weronika Worosz kl. VI a - SP
Międzylesie,

w kategorii zespół
I miejsce – zespół z kl. III - SP
Domaszków
II miejsce – zespół z kl. III c - SP
Międzylesie
III miejsce – zespół „Figlarki” przedszkole Międzylesie
wyróżnienie – zespół „Dzieciaki” Dom Dziecka Domaszków

dwa równorzędne III miejsca
- Zofia Kyś - przedszkole Międzylesie,
- Julia Warda kl. II - SP Miedzylesie,

wyróżnienia
- Alicja Grzyb kl. I a - SP Międzylesie,
- Natalia Kowalska kl. VI a - SP
Miedzylesie.

Każdy uczestnik przeglądu po występie
otrzymał pamiątkowy dyplom, maskotkę i
słodycze, a w stołówce szkolnej czekały
owoce i smażona kiełbaska.

Na spotkanie to, zaproszone zostały
Panie z Goworowa: M. Płaziak, V. Przybylska
i W. Łysiak, które w formie krótkiego
wykładu,
zaprezentują
osiągnięcia
mieszkańców wsi Goworów i pochwalą się
otrzymaną nagrodą: „ Najpiękniejsza Wieś
Dolnego Śląska 2013”.

PRZYJACIELSKIE
ZWYCIĘSTWO

APEL – 16.09.2013
„Ku pamięci, przestrodze i pojednaniu
żyjących” – tak brzmiał tytuł montażu słownomuzycznego przygotowanego przez młodzież
gimnazjum w 74. rocznicę napaści Związku
Radzieckiego na Polskę.
17 września to także Dzień Sybiraka
obchodzony w naszej szkole od kilku lat
bardzo uroczyście. Gościliśmy na apelu
przedstawicieli Koła Sybiraków na czele z
Panią Marią Janczak inicjatorką spotkań
sybiraków z młodzieżą.

Jak co roku siatkarze plażowi
Międzyleskiego Towarzystwa Sportowego
uczestniczyli
w turnieju siatkówki
plażowej organizowanego w dn. 31. 08.
2013r. przez Gminę Dolsk. Zmagania
odbywały się na kompleksie 3 boisk
usytuowanym
blisko
jeziora,
wybudowanych przy wsparciu Unii
Europejskiej.

Aby ocalić od zapomnienia ważne
wydarzenia z naszej historii Zespół Szkół w
Międzylesiu przygotowuje się do przyjęcia
imienia
szkoły
„Sybiraków”
lub
„Wywiezionych na Syberię”. Dzięki temu ta
część historii nie zostanie zapomniana.

Z GOWOROWA NA
DOLNOŚLĄSKIM FORUM
KOBIET

25. września br. w Dolnośląskim
Ośrodku
Doradztwa
Rolniczego
we
Wrocławiu, odbędzie się IX Dolnośląskie
Forum Kobiet pod. hasłem „Wieś pełna
inwencji”.

Międzylesie reprezentowały 2 pary:
Tomasz Faron, Mariusz Dublicki oraz
Mateusz Juraszek, Dominik Biernacki. Po
raz pierwszy od wielu lat wynik
siatkarskich potyczek był korzystny dla
międzylesian. Starsza z par Mariusz i
Tomasz zajęła 4 miejsce, chociaż w meczu

półfinałowym miała piłkę meczową o
awans do finału. Młodzież z MTS Dominik
i Mateusz wygrali turniej będąc sprawcą
dużej niespodzianki pokonując w finale
renomowaną parę z Dolska.

W zmaganiach brało udział 8 drużyn
rozgrywając
mecze
przy
pięknej
słonecznej pogodzie. Na wspólnym
spotkaniu po turnieju wręczono puchary i
dyplomy oraz ustalono że w przyszłym
roku siatkarze z Międzylesia odwiedzą
dolszczan w Dni Ziemi Dolskiej.

ROWEREM PO PIĘKNE
WIDOKI
NA TRÓJMORSKI WIERCH I
SUCHY WIERCH
W sobotę 24 sierpnia 2013 miłośnicy
dwóch kółek już po raz piąty spotkali się
na
imprezie
rowerowej
„Korona
Międzylesia”. Na starcie Up Hillu
Międzylesie - Potoczek stanęło 10 osób,
które do pokonania miały dystans 9,5 km
oraz ponad 200 metrów różnicy wzniesień.
Wszyscy startujący przekroczyli linię mety
zmęczeni, szczególnie ostatnim, blisko
kilometrowym,
wyczerpującym
podjazdem. Jednocześnie na twarzach
można było zaobserwować zadowolenie z
pokonania kolejnego etapu rowerowych
zmagań.

Uczestnicy, gratulując sobie nawzajem
udanego
startu
z
niecierpliwością
oczekiwali
na podanie oficjalnych
wyników. Po raz drugi z rzędu najszybszy
był Grzegorz Smoleń, który pokonał trasę
w czasie 24’18’’. Drugi czas dnia należy
do Rafała Majewskiego – 26’33’’, a trzeci
do dwunastoletniego Dominika Smolenia –
27’49’’. Szczególne wyrazy uznania należą
się ponad sześćdziesięcioletniemu panu
Józefowi Grabowskiemu, który już po raz
trzeci uczestniczył w „Koronie” i osiągnął
rezultat 34’53’’. Jego udział w imprezie
jest najlepszym dowodem na to, że
niezależnie od wieku można aktywnie
wypoczywać i spędzać czas wolny, a
wysiłek
fizyczny
jest
najlepszym
sposobem na utrzymywanie dobrej
kondycji oraz poprawę stanu zdrowia. Pan
Józef stanowi także dobry przykład, że w
tej imprezie rowerowej naprawdę może
wziąć udział każdy, kto porusza się
rowerem po naszych górach.
Organizatorzy,
gratulując
uczestnikom hartu ducha, woli walki i
przełamywania
własnych
słabości,
podkreślili, że warto było tak wspinać się
rowerem, aby móc podziwiać te wspaniałe
widoki i piękno przyrody, ale także dla
niepowtarzalnej atmosfery, jaką stwarzają
sami uczestnicy oraz osoby towarzyszące i
dopingujące. Na zakończenie imprezy
każdy osobiście przyjął gratulacje od
organizatorów
oraz
burmistrza
Międzylesia, który na dzisiejszą trasę
wyruszył rowerem poza konkurencją jako
pierwszy. Tym razem uczestnicy nie
otrzymali certyfikatów udziału w imprezie
– z premedytacją, aby zdopingować ich do
udziału w kolejnej edycji „Korony
Międzylesia”, która odbędzie się w sobotę
28 września 2013 r. Start: Międzylesie
/za przejazdem kolejowym/ godz. 10.00.
Meta : Lesica, dystans: 3,6 km, różnica
wzniesień : 350 metrów !!!

SOBOTA POD ZNAKIEM
SŁOŃCA, REKREACJI I
SPORTU
7 września 2013 o godz. 11.00 na Stadionie
Miejskim im. A. Skowrona w Międzylesiu
miały miejsce dwa wydarzenia o charakterze
sportowym. Pierwszym z nich był ligowy
mecz piłki nożnej juniorów pomiędzy MLKS
Sudety a drużyną ze Ścinawki zakończony
wynikiem 3:2 dla gości.
Równolegle z meczem, na dźwięk
gongu wystartowała XI edycja testu marszowo
– biegowego

Na zakończenie imprezy tradycyjnie zostało
wykonane pamiątkowe zdjęcie.
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że
podczas kolejnej odsłony naszej lokalnej
imprezy biegowej, która odbędzie się na
Stadionie
w
Międzylesiu
dnia
12
października 2013 o godz.11, na wspólnej
fotografii pojawi się więcej osób, chcących
bądź po raz pierwszy spróbować swoich sił,
bądź powrócić na trasę „Mojej Dwunastki” po
krótszej lub dłuższej przerwie.
Gorąco
zapraszamy.
Międzylesie

MLKS

Sudety

TENISIŚCI STOŁOWI
ROZPOCZĘLI ROZGRYWKI…
W pierwszym meczu nowego sezonu
podopieczni Bogusława Zadrożnego (III
liga) przegrali z drużyną AZS UE II
Wrocław 6:10. Kolejny mecz Sudety
zagrają w przyszłą sobotę na wyjeździe, a
ich przeciwnikiem będzie TKS II Granit
Strzelin. Z kolei nasza druga drużyna (V
liga) pokonała we własnej hali 10:3
zawodników z Bystrzycy Kłodzkiej.
„Moja Dwunastka”. Przez pierwsze dwanaście
minut meczu po bieżni stadionu biegły bądź
chodziły dwadzieścia cztery nogi uczestników.
Na starcie, oprócz stałych bywalców,
stanęło troje nowych uczestników, co sprawia,
że liczba osób, które przynajmniej raz wzięły
udział w tej sportowo – rekreacyjnej imprezie
wzrosła do 76.
Ceremonię wręczania
Certyfikatów, pamiątkowych znaczków oraz
ulotki edukacyjnej zatytułowanej „Co twoje
serce kocha a czego nie znosi” prowadzili
burmistrz Międzylesia, prezes MLKS Sudety
Międzylesie oraz koordynator projektu „Moja
Dwunastka”.
Uczestnicy testu cieszyli się
ze swoich osiągnięć, pobitych własnych
rekordów, ale także ze spotkania z ludźmi,
którzy, myślą podobnie i wierzą, że dzięki
aktywności ruchowej poprawią nie tylko
własne rekordy życiowe ale przede wszystkim
stan swojego zdrowia.

MLKS Sudety Międzylesie - KU AZS UE
II Wrocław(6:10)
MLKS Sudety Międzylesie:
Dubik Mateusz - 1pkt.
Bielak Sławomir - 1,5pkt.
Dyc Bolesław - 1,5pkt.
Chszczanowicz Arkadiusz - 2pkt.
21 września br. Sudety Międzylesie
pojechały do Strzelina, aby zmierzyć się z
tamtejszym Granitem. Po raz drugi w tym
sezonie nasza pierwsza drużyna pokazuje,
że jest bez formy, gdyż w fatalny sposób
przegrywa to spotkanie 2:10. Na
pocieszenie warto dodać, że nasza druga
drużyna pokonała na wyjeździe Salos
Dzierżoniów 10:6 i pokazała że w tym
sezonie będzie się liczyć w walce o awans
do IV ligi.

TKS Granit II Strzelin - MLKS Sudety
Międzylesie (10:2)

II miejsce – OSP Goworów
III miejsce - OSP Międzylesie

MLKS Sudety Międzylesie:
Dyc Bolesław - 1pkt.
Dubik Mateusz - 1pkt.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze –
chłopcy

Chszczanowicz Arkadiusz - 0pkt.
Bielak Sławomir - 0pkt.

I miejsce – MDP Domaszków

ZAWODY STRAŻACKIE
DOMASZKÓW 2013

II miejsce – MDP Goworów
III miejsce – MDP Międzylesie

W sobotę 31 sierpnia 2013 r. odbyły się
zawody
sportowo-pożarnicze
w
Domaszkowie. Udział brali strażacy z
Gminy Międzylesie i Republiki Czeskiej.
Zawody przeprowadzono zgodnie z
projektem współfinansowanym ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013, oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy Granice”.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze –
dziewczęta
I miejsce – MDP Międzylesie
II miejsce – MDP Domaszków
Wszystkie drużyny strażackie z
Polski i Czech wystąpiły prezentując
swoją technikę pożarniczą w biegu
sztafetowym i ćwiczeniu bojowym.
Najwięcej braw zebrała dziecięca drużyna
pożarnicza z Międzylesia w której
wystąpiły dzieci w wieku 8 -12 lat.
Uczestnikom wręczono nagrody, dyplomy,
podziękowania oraz medale.

POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWO POŻARNICZE.

Wyniki rywalizacji
następująco:1.

przedstawiają

Drużyny męskie
I miejsce – OSP Domaszków

się

W dniu 21.09.2013r. w Nowa Ruda Słupiec odbyły się IX POWIATOWE
ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE.
Jednostka z Domaszkowa uzyskała najlepszy
czas jednakże komisja sędziowska ukarała
naszych zawodników 10 punktami karnymi co
spowodowało że nasza drużyna zajęła 4
miejsce . Kierownik naszej drużyny złożył
protest który nie został uwzględniony.
Komendant Powiatowej Straży pożarnej
postanowił poddać analizie przebieg zawodów
i pracę komisji ponieważ na jego ręce

wpłynęło wiele krytycznych uwag również od
innych jednostek z powiatu kłodzkiego
Wyniki:
Mężczyźni;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OSP Szczytna – I miejsce.
OSP Trzebieszowice – II miejsce.
OSP Pławnica – II miejsce.
OSP Domaszków – IV miejsce.
OSP Polanica Zdrój – V miejsce.
OSP Stronie Śląskie – VI miejsce.
OSP Wolibórz – VII miejsce.
OSP Nowa Ruda – VIII miejsce.

zakończenia ustalono do dnia 15 listopada
br. 90% kosztów kwalifikowanych na
realizację projektu bezzwrotnej dotacji
udzieliła Agencja Nieruchomości Rolnych
we Wrocławiu.

REMONT DRÓG NA
TERENIE MIĘDZYLESIA

9. OSP Dzikowiec – IX miejsce.
Kobiety;
1. OSP Trzebieszowice – I miejsce.
2. OSP Domaszków – II miejsce.
3.OSP Nowa Ruda – III miejsce.

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY
W RÓŻANCE
6
września
2013r.
Gmina
Międzylesie podpisała umowę na zadanie
dotyczące przebudowy istniejącego ujęcia
wody, sieci wodociągowej oraz hydroforni
wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w
Różance. Wykonawca został wyłoniony w
przetargu nieograniczonym i została nim
Spółdzielnia
Rzemieślnicza
,,Wielobranżowa” z Kłodzka. Wartość
zadania to
439 tys. zł., a termin jego

Rozpoczęły się prace remontowe na
odcinku drogi łączącej ul. Słowackiego i
Mickiewicza (za cmentarzem). Prace
wykonuje firma ,,Drogmost” sp. z .o. z
Kłodzka, wyłoniona wcześniej w drodze
przetargu nieograniczonego, która również
wykona remont ul. Tysiąclecia PP w
Międzylesiu. Oba odcinki dróg otrzymają
nową nawierzchnię asfaltową oraz
odwodnienia. Gmina Międzylesie na
realizację powyższych zadań pozyskała
środki w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych, które nawiedziły nasz
obszar w latach ubiegłych. Termin
zakończenia prac zaplanowano do 31
października
br.
Łączna
wartość
przedmiotowych inwestycji to ponad 870
tys. zł.

w Międzylesiu. I tak od poniedziałku do
piątku w godz. od 9.00 do 13.00 basen
został udostępniony dla uczniów ze szkół
gminy Międzylesie w celu odbywania
zajęć.
Natomiast basen ogólnie dostępny
jest w dniach od wtorku do piątku od 14.00
do 17.00, a w weekendy od 12.00 do 17.00

PRZERWY W DOSTAWIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Powiadamiamy, że dnia 25.09.2013 r. od
godz. 8.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa
w dostawie energii elektrycznej w
miejscowości :
Długopole Górne numery 120,121,122.
oraz dnia 27.09.2013 r. od godz. 8.00 do
godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie
energii elektrycznej w miejscowości:

Akcja „Bezpiecznie i zdrowo
na basenie”

Roztoki numery
36,37,38,39,44,423,49,45,50,51.
Wyłączenie powyższe jest konieczne do
przeprowadzenia niezbędnych prac
konserwacyjnych na urządzeniach
zasilających.
Wykaz przerw w dostawie energii
elektrycznej dostępny jest na stronie
internetowej oraz pod numerem telefonu 991
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

BASEN OTWARTY
DO 30.09.2013

Po okresie wakacyjnym nastąpiła zmiana
w godzinach otwarcia basenu - kąpieliska

Uczniowie klas 4 Zespołu Szkół w
Międzylesiu
w
minioną
sobotę
uczestniczyli w zajęciach na basenie. W
czasie zajęć poznali zasady bezpiecznego
przebywania nad wodą, bezpiecznych
zabaw oraz prawidłowego odżywiania się.
Przygotowali również planszę – „Co nam
daje
basen
w
Międzylesiu?”.
Koordynatorzy akcji to B.Lewandowska,
K.Lewandowska-Czech,
ratownik
T.Lipiński.

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)
16.09 * 07.10 * 21.10

POMOC BEZPŁATNA !

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 21 października 2013
r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności
1, odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym.
nieruchomości wchodzącej w gminny zasób.
1. Położenie nieruchomości – obręb JODŁÓW
Numer
Położenie i opis nieruchomości

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
SW1K/00044168/
207/4
0,3444 ha
którego
występuje
pojedynczo
4
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
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 84.747 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące
rozproszona zabudowa zagrodowa i
siedemset czterdzieści siedem złotych) brutto+ koszty opracowania dokumentacji formalno
mieszkaniowa.
prawnej w wysokości 750 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 mieszkanioworekreacyjną
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 16 października 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 16.09.2013 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 21 października 2013
r. o godz. 11.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności
1, odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym.
nieruchomości wchodzącej w gminny zasób.

1. Położenie nieruchomości – obręb JODŁÓW

Numer
Położenie i opis nieruchomości

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
SW1K/00044168/
207/3
0,1556 ha
którego
występuje
pojedynczo
4
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
2.rozproszona
Cena wywoławcza
nieruchomości
– 35.670
zabudowa zagrodowa
i zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset
siedemdziesiąt
mieszkaniowa. 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 mieszkanioworekreacyjną
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 16 października 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 16.09.2013 r.
Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 18. października 2013 r. od
godz. 10.oo, w sali nr 14 rzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się
trzeci przetarg ustny nieograniczony dot. wydzierżawienia na okres pięciu lat, dwóch części
o pow. 16 m2 każda, pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w
Międzylesiu, w granicach działki nr 414, obręb Międzylesie.

1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, w sąsiedztwie Basenu Kąpielowego w
Międzylesiu,

l.p
.

Oznaczenie
nieruchomości

Opis nieruchomości

1

2

3

Międzylesie

Teren pod usługi
handlowogastronomiczne o
pow. 16 m2 – nr 2
Teren pod usługi
handlowogastronomiczne o
pow. 16 m2 – nr 3

1.

cz. dz. 414
SW1K/00040019/7

Międzylesie
2.

cz. dz. 414
SW1K/00040019/7

Okres dzierżawy

Cena
wywoławcza Wysokość
miesięcznego wadium
czynszu
w zł.
dzierżawnego

Godzina
przetargu

5

6

7.

Pięć lat od dnia
podpisania
umowy

200 zł

200 zł

10.00

Pięć lat od dnia
podpisania
umowy

200 zł

200 zł

10.20

2.Warunki przetargu:



Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące zarejestrowaną działalność
gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście 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 15. października 2013r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz informacja o
zarejestrowanej działalności z CEIDG, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
czynszu dzierżawnego, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
przetargu w ciągu 7 dni od daty jego zamknięcia.










Do wygrywającego przetarg należy wyposażenie punktu sprzedaży w energię
elektryczną, wodę jeżeli wystąpi taka potrzeba oraz utrzymanie porządku i czystości
wokół obiektu.
Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych,
oraz ponoszenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
Sprzedaż winna być prowadzona
z zachowaniem wymogów sanitarnoepidemiologicznych.
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref.
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu – pokój nr 17 (II piętro).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: 1UT/US/MU1 - usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty,
ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu
turystycznego./ tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach/ zabudowa
mieszkaniowo - usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych,
mieszkalno-usługowych oraz usługowych.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna,
informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
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/ 8-126327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 16.09.2013 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

O G Ł O S Z E N I E O PIERWSZYCH ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 9 października 2013 r. o godz.
09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się
pierwsze rokowania nieograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości wchodzącej w
gminny zasób nieruchomości.

1. Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE, dz. 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW
SW1K/00093464/7

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.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 182.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące
złotych) brutto.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy
jednorazowej wpłaty w wysokości 960 zł z tyt. poniesionych przez gminę kosztów
związanych z przygotowaniem dokumentacji formalno - prawnej.
4. W dniach od 01.10.2013 r. do 03.10.2013 r. jest możliwość obejrzenia w/w
nieruchomości w godz. od 7.00 do 14.00, w sprawie proszę się kontaktować z
pracownikami referatu Infrastruktury Technicznej i gospodarki w tut. Urzędzie , tel.
74 8 126 327 wew. 14, pokój nr 17.
5. Terminy przeprowadzonych przetargów: I - 26.07.2013 r., II - 06.09.2013 r.
6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
7. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Międzylesie: w części 5MN34 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.
8. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 18.200 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście
złotych), 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 października 2013 r.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na
poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.
9. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem
"Pierwsze rokowania – dz. zabudowana nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole
Górne", którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 04 października 2013 r. do godziny
14.30.
10. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e) kopię dowodu wpłaty zaliczki.
11. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 09 października 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 14
(drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności
uczestników rokowań.
Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części,
nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.
12. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania
nabywcy nieruchomości.
13. 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 06.09.2013 r.
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek, Tel. 74 8 126 327 wew. 14

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 7 października 2013 r. od godz.
1000, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy
przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę czterech części o pow. 18 m2 każda z
działki gruntowej niezabudowanej nr 184/12, obręb Międzylesie, przeznaczonej pod zabudowę
garażową.

1. Przedmiot przetargu
Nr
Powierzchnia
l.p. geodezyjny
w m2
działki
1

2

Okres
dzierżaw
y

Cena wywoławcza
miesięcznego czynszu
dzierżawnego brutto w zł

Wysokość
wadium w zł.

3

4

5

6

18

5 lat

27 zł

27 zł

18

5 lat

27 zł

27 zł

18

5 lat

27 zł

27 zł

18

5 lat

27 zł

27 zł

Cz. nr 1
1.

dz. 184/12
Międzylesie
Cz. nr 2

2.

dz. 184/12
Międzylesie
Cz. nr 3

3.

dz. 184/12
Międzylesie
Cz. nr 4

4.

dz. 184/12
Międzylesie

2. Warunki przetargu


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.



Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 27 zł
(słownie: dwadzieścia siedem 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 03 października 2013 r. do godziny
14.00.



Przy wpłacaniu wadium, proszę podać nr części, na którą jest wpłacane wadium.



Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.



Wpłacone wadium ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez wygrywającego
przetarg do zawarcia umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.



Wadium podlega zwrotowi po zawarciu umowy o której mowa w pkt. 5.

3.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

4.

Przeznaczenie nieruchomości - teren pod zabudowę garażową - dzierżawa na okres 5 lat
z możliwością przedłużenia.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

6.

Każdy nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy
dzierżawnej kwoty w wysokości 8,44 zł (słownie: osiem złotych 44/100) z tytułu
przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w kasie tut. Urzędu – pok. Nr 3 /parter/,
lub na konto: Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/ Bystrzyca Kłodzka nr 75 9523 1040 0100 2176
2001 0001.

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 06.09.2013 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek, Tel. 74 8 126 327 wew. 14

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 7 października 2013 r. o godz. 0900,
w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy
przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę działki gruntowej niezabudowanej
przeznaczonej pod zabudowę garażową.
1. Przedmiot przetargu
Nr geodezyjny działki

Powierzchnia
działki

Cena wywoławcza
miesięcznego czynszu
dzierżawnego brutto w zł

Okres
dzierżawy

Wysokość
wadium w zł

1.

2.

3.

4.

5.

187/100

18 m2

27 zł

5 lat

27 zł

2. Warunki przetargu


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.



Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 27 zł
(słownie: dwadzieścia siedem 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 03 października 2013 r. do godziny
14.00.



Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.



Wpłacone wadium ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez wygrywającego
przetarg do zawarcia umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.



Wadium podlega zwrotowi po zawarciu umowy o której mowa w pkt. 4.

9.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

10. Przeznaczenie nieruchomości - teren pod zabudowę garażową - dzierżawa na okres 5 lat
z możliwością przedłużenia.
11. Termin zagospodarowania nieruchomości – 1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy
dzierżawnej kwoty w wysokości 33,75 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 75/100) z tytułu
przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w kasie tut. Urzędu – pok. Nr 3 /parter/,
lub na konto: Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/ Bystrzyca Kłodzka nr 75 9523 1040 0100 2176
2001 0001.
13. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna,
informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
14. 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 06.09.2013 r.
Sprawę prowadzi:Ewa Siwek, Tel. 74 8 126 327 wew. 14

