ROZMOWA Z TOMASZEM KORCZAKIEM
BURMISTRZEM MIĘDZYLESIA

Kolejny już raz spotykamy się u schyłku roku, by porozmawiać o sprawach, które w sposób
szczególny interesują naszych współmieszkańców. Aktualnie trwają prace nad przyszłorocznym
budżetem. Czy mógłby pan przybliżyć czytelnikom jego założenia ?
Rzeczywiście, prace nad budżetem trwają i są już w znacznym stopniu zaawansowane. Jego
projekt zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, co znaczy że dążymy w dobrym
kierunku. Aktualnie jego założenia omawiane są szczegółowo na posiedzeniach wszystkich komisji rady,
Zaplanowany został w oparciu o wskaźniki Ministerstwa Finansów, przy czym natychmiast zaznaczyć
trzeba, że nie napawają one optymizmem…
Staramy się, by budżet był zrównoważony i realistyczny. Zagrożeniem są dochody, bo jeśli
Polski nie ominie kryzys, to nie ominie on i naszej gminy ! To wszystko jest system naczyń połączonych
o czym cały czas należy pamiętać…
Praca nad budżetem wymaga szczególnej odpowiedzialności, dlatego chciałbym podziękować
radnym za ich merytoryczne i konstruktywne podejście do tego odpowiedzialnego i niełatwego przecież
zadania.
Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym wyjaśnić pewną istotną, związaną z finansami
gminy kwestię. Otóż mówi się sporo o zadłużeniu gminy. Jest ono na poziomie 45 % wartości budżetu.
Zgodnie z przepisami do zadłużenia nie wlicza się działań związanych z wykorzystaniem środków
unijnych, jednak ja podaję zawsze globalne zadłużenie, czyli owe 45 %, a gdyby tak liczyć, to mógłbym
mówić o zadłużeniu kilkunastu %. Nasze zadłużenie powstało na skutek finansowania udziału własnego
w inwestycjach unijnych tj. kanalizacje, wodociągowanie, remonty obiektów komunalnych, basen,
stadion i inne…
Sprawą nie mniej interesującą mieszkańców jest trwająca przebudowa basenu…
Basen przebudowywany jest w tempie, które mnie nie zadawala. Przy okazji poprzedniej naszej
rozmowy mówiłem, że firma która wygrała przetarg została usunięta z placu budowy. Wyłoniona została
firma nowa, która kontynuuje zadanie. Jednakże czas niezbędny do przejęcia placu budowy od
poprzedników spowodował, że tak naprawdę prace ruszyły dopiero od września i na wiosnę zostaną
zakończone.
Wszystkie szczegóły związane z wykonywanymi pracami opisujemy na łamach „Informatora”,
oraz w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej (www.miedzylesie.pl). Wiem, że inwestycja ta
budzi wiele emocji, stąd moje starania, by informacja była jak najbardziej wyczerpująca.
Parlament przyszykował gminom niezbyt smaczny pasztet w postaci ustawy „śmieciowej”. W jaki
sposób „twórcze” działania parlamentarzystów przełożą się na życie gminy i jej mieszkańców ?
Rzeczywiście. Kolejnym „prezentem” jaki szykuje się nam na rok przyszły jest sprawa śmieci.
Od wielu miesięcy poprzez „Informator” staramy się przybliżać ten temat. Moim zdaniem rozwiązania
jakie mają być w Polsce zastosowane w tej sprawie są niekorzystne dla obywateli.

Według nowych przepisów jedno wysypisko śmieci ma obsługiwać minimum 120.000 ludzi.
Koszt budowy takiej instalacji, to kilkadziesiąt milionów złotych. Oprócz tego nowe przepisy
wprowadzają „podatek śmieciowy”, który każdy obywatel będzie płacił gminie. Natomiast gmina musi
w przetargu wybrać firmę, która – po wygraniu, za pieniądze zebrane od mieszkańców będzie wywozić
śmieci. W przetargu nie może brać udziału zakład budżetowy gminy, a spółka komunalna nie będzie
miała żadnych gwarancji, że wygra przetarg z firmą o zasięgu ogólnopolskim !
Takie rozwiązania zwielokrotniają koszty, co musi się przełożyć na znaczną podwyżkę cen za
usuwanie śmieci. Mam wrażenie, że będzie gorzej i drożej…O wszystkich działaniach w tej sprawie
będziemy nadal informować na stronach naszego „Informatora” i stronie internetowej gminy.
Po raz pierwszy usłyszeliśmy o „zbiorowym przetargu” na dostawę energii elektrycznej…
Nasza gmina i kilkadziesiąt innych gmin, wystąpiła z pomysłem „dogadania” się i
zorganizowania przetargu na dostawę energii elektrycznej wykorzystywanej przez jednostki
organizacyjne gminy i do oświetlania dróg.
Nasza w pozytywnym tego słowa znaczeniu „zmowa” spowodowała, że udało się uzyskać prąd
tańszy niż dotychczas. Przymierzamy się wspólnie do innych podobnych przetargów np. na dostawę
gazu, ubezpieczenia itp.
Widzę na ścianie nowy, kolejny już certyfikat „Gminy Fair Play”. Zdobycie go cieszy na pewno
władającego gminą ?
Oczywiście, że odczuwam satysfakcję ! Od wielu lat w Polsce organizowany jest w Polsce
konkurs „Gmina i Przedsiębiorstwo Fair Play”. Generalnie konkurs polega na tym, że jednostka poddaje
się szczegółowej ocenie ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej. Oceniana jest transparentność,
przejrzystość i jasność przepisów podejmowanych przez radę i działań gminy. Gminy i przedsiębiorstwa
które dostają oceny pozytywne, uzyskują stosowny certyfikat. Takich gmin w Polsce jest ponad
sześćdziesiąt, a wśród nich nasza gmina !
Na zakończenie naszej rozmowy może pan burmistrz powie coś od siebie…
Chciałbym podziękować mieszkańcom za ich pomoc i wsparcie odczuwane przez cały rok.
Kończy się rok 2012, za nami wiele wspólnych inicjatyw, a przed nami rok 2013. Życzę wszystkim, ale
także i sobie, by był dla nas pomyślny !
Dziękuję radzie za merytoryczną i intensywną pracę. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich,
którzy pomagali, bo boję się, że kogoś pominę, ale raz jeszcze składam im serdeczne podziękowania !

Dziękuję za rozmowę

SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI…
5. grudnia 2012 r. w Bibliotece
Publicznej w Międzylesiu odbyło się kolejne
spotkanie międzyleskiej grupy Sybiraków, tym
razem poświęcone wysłuchaniu relacji pana J.
Kobrynia z uczestnictwa w obchodach 24.
Międzynarodowego
Dnia
Pamięci
Sandarmoch - Sołowka w Rosji.

WYSTĘP ZESPOŁU "OSET " Z
GOWOROWA
Występ zespołu „Oset” zgromadził w sali
MGOK
ponad 100. osobową widownię.
„Trochę radości w grudniowy wieczór” to
zestaw polskich piosenek znanych i lubianych.
Dziękujemy zespołowi za cudny koncert, który
sprawił publiczności wiele, wiele radości.

Relacja
z
międzynarodowego
spotkania ludzi zaangażowanych w proces
upublicznienia i zachowania pamięci o
niezliczonych
ofiarach
komunistycznego
reżimu
wzbogacona
została
bogatym
materiałem zdjęciowym, dzięki którym
uczestnicy mogli poznać kolejne miejsca
pamięci, będące w większości przypadków
ogromnymi cmentarzami.

Gratulujemy
kwartetowi
muzycznemu
wspaniałego wykonania utworów i życzymy
samych sukcesów i udanych koncertów. Mamy
nadzieje, że radość, szczęście i zadowolenie
które
przekazują
podczas
występu
zgromadzonej publiczności nigdy w nich nie
zgaśnie !

WZRUSZAJĄCY KONCERT
16. listopada na scenie MGOK odbył się
koncert „Pieśni żołnierskich” w wykonaniu
zespołu „Międzylesianie”. Koncert zgromadził
liczną widownię ok. 150. osób. W wykonaniu
zespołu usłyszeliśmy wiele znanych utworów
patriotycznych i żołnierskich.
Gratulujemy zespołowi zapału
i werwy, życzymy wytrwałości, zdrowia i
samych sukcesów ! Życzymy także, by pasja z
jaką śpiewają towarzyszyła im przez wiele lat
wspaniałych występów !

SZKOLENIE Z UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY
W DŁUGOPOLU GÓRNYM
W niedzielne popołudnie 02.
grudnia w świetlicy wiejskiej w Długopolu
Górnym, odbyło się podstawowe szkolenie

w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, które przeprowadził
Stanisław Szura z Międzylesia, na co dzień
ratownik
medyczny
pogotowia
ratunkowego w Bystrzycy Kł. Uczestnicy
spotkania – mieszkańcy Długopola
Górnego oraz przybyli goście, wśród
których znajdował się burmistrz MiG
Międzylesie Tomasz Korczak z małżonką,
oraz radni Rady Miejskiej w Międzylesiu –
mogli zapoznać się oraz przypomnieć
sobie m.in. zasady udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym podczas
wypadków samochodowych. Niejeden z
nas był albo może być świadkiem takiego
zdarzenia. Nie bądźmy wtedy biernymi
uczestnikami zaistniałego wypadku, a
wykorzystując wiedzę i praktyczne
umiejętności udzielmy poszkodowanym
pomocy. W ten sposób możemy przecież
uratować komuś życie. Pan Stanisław
zaprezentował zatem sposoby działań,
które powinniśmy podjąć w przypadku,
gdy nadchodzi konieczność wyciągnięcia z
samochodu
poszkodowanego
z
podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak
udzielić pomocy osobie u której ustała
praca serca i należy przeprowadzić
sztuczne oddychanie oraz jak zabezpieczyć
poszkodowanego ze złamaniami kończyn.
Prowadzący
udzielił
także
uczestnikom szkolenia cennych porad i
informacji, jak postępować w innych
sytuacjach zagrażających naszemu życiu
lub zdrowiu, a mogących przydarzyć się w
życiu codziennym, tj. w przypadku
omdleń, drobnych urazów ciała, poparzeń,
urazów głowy i oczu itp.

SPOTKANIE BURMISTRZA MIASTA I
GMINY Z EUROPEJSKIM FORUM
MŁODZIEŻY ORGANIZACJA NONPROFIT Z BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Europejskie
Forum
Młodzieży,
organizacja non-profit z Bystrzycy Kłodzkiej,
w dniach 19-25 listopada 2012 roku
zorganizowała seminarium dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych z czterech różnych
kontynentów: Ameryki Południowej, Afryki,
Azji i Europy.
Przedstawiciele organizacji partnerskich z
Nepalu, Indonezji, Kolumbii, Meksyku,
Nigerii, Indii, Turcji, Łotwy, Rumunii, Grecji,
Włoch, Węgier, Bułgarii i Polski spotkali się
na terenie Kotliny Kłodzkiej, aby wspólnie
dyskutować nad założeniami wolontariatu
europejskiego i projektami dedykowanymi
młodym osobom pochodzącym ze środowisk
mniej uprzywilejowanych, poznać i wymienić
się dobrymi praktykami w zarządzaniu
projektami
współfinansowanymi
przez
Komisję Europejską. Spędziliśmy siedem
intensywnych
dni,
podczas
których
reprezentanci
organizacji
partnerskich
zapoznali się z działalnością Europejskiego
Forum Młodzieży, wizytując placówki, w
których są goszczeni wolontariusze ze
wszystkich stron świata. Odwiedziliśmy szkoły
w Kłodzku: Gimnazjum
nr 1 im. Adama
Mickiewicza, Zespół Szkół Integracyjnych,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz Starostę

Powiatu Kłodzkiego, Burmistrza Międzylesia i
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Podczas wizyt i
spotkań zagraniczni partnerzy dowiedzieli się
jak wygląda współpraca gmin i starostwa z
organizacjami pozarządowymi w Kotlinie
Kłodzkiej.

Poza
tym
organizacje
partnerskie
zaprezentowały osiągnięcia i cele własnych
organizacji. Wspólnie przedyskutowaliśmy
projekty i plany na najbliższe lata w ramach
Programu
„Młodzież w działaniu”
współfinansowanego
przez
Agencję
Wykonawczą
ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (EACEA) w ramach Komisji
Europejskiej. Jednym z założeń seminarium
było dzielenie się doświadczeniem w
pozyskiwaniu bezpośrednich beneficjentów młodzieży, która szczególnie potrzebuje
wsparcia i motywacji w osobistym i
zawodowym
rozwoju.
Ponadto
przekazywaliśmy sobie wiedzę o metodach
pozyskiwania środków na urzeczywistnianie
działań w ramach wolontariatu europejskiego i
poszukiwania
sponsorów
oraz
rozpowszechniania rezultatów i wyników
zrealizowanych projektów, a przede wszystkim
planowaliśmy
przyszłą współpracę
na
nadchodzące lata.
Dodatkowo, reprezentanci czterech
różnych kontynentów mieli niezwykłą okazję
spotkać się w jednym czasie i w jednym
miejscu - w Kotlinie Kłodzkiej. Przy okazji

zwiedzili urocze zakątki Długopola Zdroju,
Międzylesia, Międzygórza, Polanicy Zdroju,
Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej.

Jednak to nie koniec współpracy
Europejskiego
Forum
Młodzieży
z
organizacjami
partnerskimi
z
Nepalu,
Indonezji, Kolumbii, Meksyku, Nigerii, Indii,
Turcji, Łotwy, Rumunii, Grecji, Włoch, Węgier i
Bułgarii. Projekt „Break the habit and get in on
the act” współfinasowany przez Komisję
Europejską w ramach Akcji 3.2 „Młodzież w
świecie” Programu „Młodzież w działaniu”
trwa od 01.11.2012 do 31.10.2013. W jego
ramach przewidujemy wizyty studyjne w
organizacjach partnerskich, treningi, seminaria
i lokalne inicjatywy.
Zapraszamy do współpracy!
Europejskie Forum Młodzieży

MIĘDZYLESKA CHOINKA ‘2012

14. bm. na rynku w Międzylesiu
spotkaliśmy się po raz czwarty na kiermaszu
adwentowym „Międzyleska Choinka”. Jak
zwykle mogliśmy liczyć na liczny udział i
zaangażowanie mieszkańców. Ze świątecznymi
ozdobami, stroikami, wypiekami przybyły:
szkoły, dom kultury, sołectwa i prywatni
wystawcy. W konkursie na najładniejszą
choinkę udział wzięło 14 zespołów z terenu
gminy:

szkoły –Domaszków, Międzylesie, oraz Dom
Dziecka z Domaszkowa, sołectwa- Dolnik,
Boboszów, Międzylesie, Jodłów, Potoczek,
Kamieńczyk, Długopole Górne, Różanka, Koło
Młodych Gospodyń z Domaszkowa i Dom
Kultury z Domaszkowa, osoby prywatne - pani
Wanda Muczyńska.
Wszystkie choinki były przecudnej urody i
można było podziwiać kunsztownie wykonane
ozdoby.
Przyznano następujące nagrody:

Józefem.
Kuchnia polowa ze szkoły w
Międzylesiu serwowała świąteczne uszka z
barszczykiem i pierogi. W kościele pw. Bożego
Ciała wysłuchaliśmy koncertu kolęd w
wykonaniu formacji „Między wilkami” z ZSz w
Międzylesiu
i zespołu Międzylesianie.
Publiczność dopisała, a koncert wzbudził wielki
aplauz.
Kolejną
atrakcją
kiermaszu
adwentowego była świąteczna parada
szczudlarzy w wykonaniu artystów Teatru Na
Walizkach z Wrocławia. Aktorzy przez godzinę
prezentowali swoje umiejętności i zabawiali
mieszkańców na rynku .
Wielkie podziękowania dla wszystkich
uczestników kiermaszu, dziękujemy wszystkim
tym, którzy przyczynili się do organizacji
Międzyleskiej Choinki. Państwa obecność i
zaangażowanie
przyczyniły
się
do
uświetnienia imprezy, oraz wzbogaciły lokalną
tradycję obchodów Świąt Bożego Narodzenia.
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do
burmistrza Tomasz Korczaka i pracowników
UMiG,
kierownika
ZGKiM
Krzysztofa
Kowalskiego i pracowników zakładu, ks.
dziekana
Jana
Tracza,
Nadleśnictwa
Międzylesie,
funkcjonariuszy
OSP
z
Międzylesia
za
dbanie
o
nasze
bezpieczeństwo,
Franciszka
Kapłana
i
Mirosława Górnego za transport zwierząt do
żywej szopki i użyczenie konika, państwu
Zubkom z Lesicy za użyczenie baranków,
zamkowi w Międzylesiu za udostępnienie
placu, oraz pracownikom MGOK za
nagłośnienie i gorący poczęstunek .

I miejsca: Dom Dziecka i sołectwo Dolnik
II miejsca: Zespół Szkolno Przedszkolny w
Domaszkowie i Sołectwo Potoczek.
III miejsca - Zespół Szkół w Międzylesiu i
sołectwo
Boboszów.
Pozostałe
ekipy
otrzymały podziękowania z nagrodami za
udział w konkursie.
Wielką atrakcją dla
dzieci była „żywa szopka”, a w niej baranki,
koń i oczywiście żłóbek z dzieciątkiem Maryją i

WIGILIA DLA SAMOTNYCH…
Święta Bożego Narodzenia to okres
radosny, ale i trudny i pełen zadumy,
szczególnie dla osób samotnych. Z myślą o
nich, 16 grudnia 2012 r. już po raz
dziesiąty odbyła się w sali MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu
„Wigilia dla samotnych”.

Wspólnie spożywano potrawy
przygotowane przez członkinie ZEiR, na
stołach
nie
zabrakło
tradycyjnego
czerwonego barszczu i pierogów z kapustą
i grzybami, smażonej ryby, śledzi, sałatki
jarzynowej, kompotu z suszu, gołąbków z
ryżem i grzybami oraz kapusty z grochem.
Było ciasto, kawa i herbata.
Została zorganizowana tradycyjnie przez:
-

Ośrodek Pomocy Społecznej
Międzylesiu
Związek Emerytów i Rencistów
Międzylesiu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Międzylesiu
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
Parafię pw. Bożego Ciała
Międzylesiu

w
w
w

w

W międzyczasie uczestnicy wysłuchali
koncertu gitarowego w wykonaniu młodego
gitarzysty Adama Jankowskiego z Międzylesia,
a potem wszyscy kolędowali wspólnie z
zespołem „Międzylesianie”.
Tegoroczną
Wigilię upamiętniła Telewizja Kłodzka.
Podczas Wigilii nie zabrakło życzliwości
dla żadnego z przybyłych, wszakże – Wigilia to
dzień najbardziej szczególny w całym roku.
Dzień, w którym, nie powinno zabraknąć
życzliwości dla nikogo…

ZAPALENIE ŚWIATEŁEK NA
CHOINCE 2012

W Wigilii udział wzięło ogółem 41 osób
samotnych, a także zaproszeni
goście:
burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, ks.
dziekan, ks. wikary,
kierownik OPS,
przewodnicząca ZEiR i dyrektor MGOK.
Przybyłych gości przywitał burmistrz Miasta i
Gminy Międzylesie, a następnie dziekan ks.
Jan Tracz rozpoczął modlitwę. Wspólnie
odśpiewano kolędę, a w tym czasie grupa
harcerzy wniosła „Światełko Betlejemskie”, po
czym wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem
życząc sobie lepszego jutra (czemu
towarzyszyły często łzy i wzruszenie).

6 grudnia o godz. 16.30 uroczyście zapalono
światełka na rynku. Na uroczystość przybył św.
Mikołaj ze Śnieżynką, która częstowała
cukierkami licznie zgromadzone dzieci z całymi
rodzinami.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA”
W dniach 26- 30 XI, już po raz
piąty, obchodzono w Zespole Szkół w
Międzylesiu „Święto Misia” pod hasłem
„Mój przyjaciel Miś”. W imprezie
uczestniczyły dzieci z klas 0-III szkoły
podstawowej
oraz
4
grupy
przedszkolaków.
Imprezę
poprzedził
konkurs plastyczny w kl. I-III pt. „Oto
Miś”.
Prace
konkursowe
zostały
zaprezentowane na wystawie w holu
szkoły. W ramach zajęć edukacyjnych
dzieci
obejrzały
wystawę
misiów,
wystawkę „Misiowe lekturki” i „Misiowe
wierszyki”, „Misie znane i lubiane”…
Poznały bądź przypomniały sobie historię
powstania pluszowego misia, zapoznały się
z postaciami słynnych misiów, wysłuchały
piosenek o misiach, poznały zwyczaje
niedźwiedzi. Nauczyły
się
także
wierszyka Jana Brzechwy „Niedźwiedź” i
bawiły się w zabawy ruchowe związane z
misiami: „Stary niedźwiedź mocno śpi”,
„Misie dwa” i „Wyliczankę Kubusia
Puchatka”.
Wszyscy
się
świetnie
bawili, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z
misiami, a przedszkolaki dostały małe
puchatkowe „co nieco”. Na zakończenie
imprezy uczestnicy otrzymali dyplomy za
udział we wspólnej zabawie, książeczki z
misiami, kolorowanki, oraz znaczki z tymi
sympatycznymi zwierzętami. Imprezę
przygotowała i przeprowadziła Maria
Wikiera przy współpracy nauczycieli
nauczania
zintegrowanego
oraz
wychowawców z przedszkola.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W
ZESPOLE SZKÓŁ W
MIĘDZYLESIU

6 grudnia 2012roku zawitał do Zespołu
Szkół w Międzylesiu Święty Mikołaj oraz
jego pomocnicy. W tym dniu wszyscy
uczniowie, nauczyciele, oraz pracownicy
szkoły ubrani byli na czerwono, a na ich
głowach widniały mikołajkowe czapeczki.
Na twarzach dzieci i młodzieży gościł
uśmiech, oraz zaciekawienie czy i w tym
roku otrzymają prezenty. Ten radosny
dzień rozpoczął się w salce teatralnej,
gdzie uczniowie klas 0-III szkoły
podstawowej obejrzeli „Bajkę o królewnie
co spać nie chciała” J.Harasymowicza
przedstawiła
w
ramach
prezentu
mikołajkowego grupa teatralna A-psik pod
kierunkiem Izabeli Juraszek, oraz przy
współpracy
B.Tokarskiej,
Katarzyny
Bardzińskiej-Neter, oraz J.Gądek.
Wystąpili: Kacper Bzowy, Sara Bańkowska,
Wacław Kukla, Wioletta Łoś, Małgorzata
Urbanowicz, Gabriela Sujewicz, Ewa
Wrzeszcz, Sandra Byczkowska, Daria
Worosz, Patrycja Cymborska

Od czwartej godziny lekcyjnej Święty
Mikołaj rozdawał prezenty wszystkim klasom.
Na piątej lekcji odbył się uroczysty apel
mikołajkowy.
Przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego przybliżyli historię Świętego
Mikołaja, zaprosili do obejrzenia programu
artystycznego. Dziewczynki, oraz chłopcy z
klasy II c zatańczyli układ choreograficzny do
tanga, który przygotowały z nimi Beata
Tokarska i Izabela Juarszek. Duże emocje
wśród oglądających wywołali Patrycja Czarny
oraz Bartek Polański. Zaprezentowali na
bardzo wysokim poziomie dwa tańce
towarzyskie. Swoją premierę miały również
dziewczyny z klasy pierwszej gimnazjum,
przedstawiły wymyślony przez siebie krótki
układ taneczny. Były również popisy wokalne,
zaśpiewały Monika Duś oraz Małgorzata

świąteczne
zagrane przez Kamilę Szłapę na flecie,
Macieja Pokorę na keyboardzie i
Bernadettę Kantor na gitarze.
Oleksy.

Usłyszeliśmy

utwory

Program artystyczny obejrzeli również
rodzice uczniów oraz goście J.Błażejewski,
Katarzyna Grzybowska – Kania, oraz
Bogdan Zadorożny. Goście podziękowali za
pomoc w zorganizowaniu akcji ”Moja
dwunastka” oraz zaprosili wszystkich
uczniów z czapeczkami mikołajkowymi na
Stadion Miejski w Międzylesiu 8 grudnia,
żeby wziąć udział w drugim teście
marszowo-biegowym. Na koniec apelu
Panowie
dyrektorzy
podziękowali
artystom oraz Irenie Trytek opiekunowi
Samorządu Uczniowskiego za pięknie
przygotowany program artystyczny, oraz
wręczyli
poszczególnym
uczniom
stypendia za osiągnięcia naukowe.

PRZEDSZKOLNE MIKOŁAJKI 2012

7.12.2012 r. w MGOK-u w
Międzylesiu odbyło się spotkanie z
Mikołajem, w którym uczestniczyły
przedszkolaki
z
Samorządowego
Przedszkola w Międzylesiu, oraz z kl. „0”
przy Zespole Szkół w Międzylesiu. W
zabawie wzięło udział prawie 120 dzieci,
które z niecierpliwością czekały na
przybycie zaproszonego gościa.

Pierwszym punktem spotkania był
teatrzyk kukiełkowy pt. „Aniołek Gwiazdy
Wigilijnej”, następnie dzieci nawoływały
Mikołaja śpiewając piosenki i recytując
wiersze. Po przywitaniu brodatego gościa
rozpoczęła się wspaniała zabawa: tańce oraz
pląsy z Mikołajem.
Po wyczerpującej zabawie, Mikołaj był już
zupełnie przekonany o tym, że wszystkie dzieci
były grzeczne i zasługują na prezenty. W
trakcie spotkania dzieci zrobiły sobie zdjęcia z
miłym gościem.
Szczęśliwe oraz pełne energii dzieci,

powróciły do placówek by zjeść smaczny
obiadek oraz skonsumować łakocie z
mikołajkowej paczki.

Wręczonych zostało wiele dyplomów i
nagród za uczestnictwo, nie możemy nie
wspomnieć zwycięzców: Miejsce I zajął
Dominik Sierechan z rodzicami, II miejsce
Dawid Czarnecki z mamą, zaś III miejsce Alicja
Grzyb z siostrą i rodzicami!.Wręczono również
nagrody
pocieszenia
dla
pozostałych
uczestników. Gratulujemy!

MIKOŁAJ W MGOK

KONKURS EKOLOGICZNY
W PRZEDSZKOLU
W grudniu w
Samorządowym
Przedszkolu w Międzylesiu nastąpiło długo
oczekiwane
rozstrzygnięcie
konkursu
ekologicznego pt „Jak ratować zieloną
planetę?”. Konkurs ten był skierowany do
dzieci i ich rodzin, mieli oni wykonać prace
(płaską
bądź
przestrzenną)
dotyczącą
sposobów dbania o środowisko bądź zagrożeń,
jakie na nie czyhają.
Zainteresowanie było
duże, dzieci zaangażowały do pracy całe
rodziny. Powstały bardzo ciekawe, ambitne
prace.
Przed
oceną,
prace
zostały
wyeksponowane na wystawie w przedszkolu,
aby przypominały wszystkim o dbaniu o nasze
środowisko.

8. grudnia w sali MGOK odbyło się
spotkanie z Mikołajem. Uroczystość
przygotowano we współpracy z OPS i
wolontariuszami z Zespołu Szkół w
Międzylesiu pod opieką pani Ireny Trytek.
Młodzież przygotowała dla dzieci dużo
atrakcji, a wśród nich pokaz tańca
towarzyskiego w wykonaniu Patrycji
Czarny i Pawła Polańskiego, występ
Bernadetty Kantor – z popis gry na gitarze
i Kamili Szłapa popis gry na flecie.

Dzieci brały udział w licznych
grach i konkursach z nagrodami. Mikołaj,
który przybył w towarzystwie wilka i
królika bawił się z dziećmi, a następnie
rozdał ok.150. paczek. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, a
są to : ZDEEL Międzylesie, Nadleśnictwo
Międzylesie, sklep Delikatesy, sklep ABC,
Sklep Lewiatan, Sklep ARO, sklep
Wielobranżowy Maria Socha, RUCH
Międzylesie, Drogeria Międzylesie, Sklep
Warzywniczy Krystyna Michalska, osoby
prywatne przy udziale Parafii Międzylesie
i Zespołu Szkół w Międzylesiu

18.11.2012 w zaległym meczu piątej
kolejki drużyna z Międzylesia zdobyła
pierwszy punkt w II lidze. Po bardzo
wyrównanym pojedynku nasza drużyna
zremisowała na wyjeździe z drużyną
SKS LZS Raszówka 5:5. Mecz ten mógł
zakończyć się naszym zwycięstwem,
jednakże w decydującym pojedynku
Arkadiusz Chszczanowicz przegrał w
dramatycznych
okolicznościach
z
Tomaszem
Jadachem
2:3
mimo
prowadzenia 10 :7 w decydującym secie.
MLKS Sudety Międzylesie - SKS LZS
Raszówka (5:5)
MLKS Sudety Międzylesie:
Dubik Mateusz - 2pkt.
Dyc Bolesław - 1,5pkt.
Chszczanowicz Arkadiusz - 0pkt.
Bielak Sławomir - 1,5pkt.

SPOD CELULOIDOWEJ
PIŁECZKI…
17 listopada br. nasza drużyna grała
na wyjeździe z wiceliderem ze Strzelina.
Mecz
zakończył
się
pewnym
zwycięstwem
gospodarzy,
którzy
pokonali Sudety 9:1. Honorowy punkt
dla Międzylesia zdobył Sławomir Bielak.
W dniu jutrzejszym Sudety grają zaległy
mecz na wyjeździe z drużyną SKS LZS
Raszówka.
TKS Granit Strzelin - MLKS Sudety
Międzylesie (9:1)
MLKS Sudety Międzylesie:
Chszczanowicz Arkadiusz - 0pkt.
Bielak Sławomir - 1pkt.
Dubik Mateusz - 0pkt.
Dyc Bolesław - 0pkt.

Szczegółowe wyniki: Nowacka - Dubik
1:3, Goliński - Chszczanowicz 3:0,
Sochacki - Dyc 0:3, Jadach - Bielak 2:3,
Nowacka/Goliński Dubik/Chszczanowicz 3:1,
Jadach/Rogalski - Bielak/Dyc 2:3,
Nowacka - Dyc 3:0, Goliński - Bielak 3:0,
Rogalski - Dubik 0:3, Jadach Chszczanowicz 3:2

24.11.2012r. nasza drużyna rozegrała
ligowy mecz w którym uległa 1:9
liderowi II ligi - UKS'owi Dwunastką
Betardem Wrocław. Jedyny punkt dla
międzylesian zdobył wracający do
wysokiej formy Sławomir Bielak, który
po ładnym pięciosetowym pojedynku
pokonał Michała Galasa.
MLKS Sudety Międzylesie - UKS
Dwunastka Betard Wrocław (1:9)
MLKS Sudety Międzylesie:
Dubik Mateusz - 0pkt.
Chszczanowicz Arkadiusz - 0pkt.
Bielak Sławomir - 1pkt.

Dyc Bolesław - 0pkt.

2 grudnia w Brzegu Dolnym został
rozegrany II WTK seniorów. W turnieju
tym udział wzięło 21 kobiet oraz 76
mężczyzn.
Naszą
drużynę
reprezentowali: Sławomir Bielak oraz
Mateusz Dubik. Ten pierwszy zajął
miejsce w przedziale 49-64, natomiast
drugi uplasował się w przedziale miejsc
25-32. W kategorii seniorek najlepsza
okazała się Paulina Knyszewska (AZS
UE Wrocław), natomiast w kategorii
seniorów zwyciężył Nestor Wasylkowski
(Odra Głoska).
Pozostałe miejsca na podium:
seniorki: 2. Marta Chrabąszcz (AZS UE
Wrocław)
3. Małgorzata Derlich-Skrzypczak (TOP
Bolesławiec)
seniorzy: 2. Jakub Dorociński (Odra
Głoska)
3. Grzegorz Rogóż (TOP Bolesławiec)

8 grudnia br.

nasza drużyna uległa w

wyjazdowym meczu z ZKS'em III Drzonków
0:10. Mimo wysokiej przegranej kilka
meczów było niezwykle zaciętych i rozmiary
porażki mogły być dużo niższe. Był to ostatni
mecz pierwszej rundy, po której Sudety
plasują się na ostatnim miejscu z 1 punktem
na koncie. ZKS III Drzonków - MLKS Sudety
Międzylesie (10:0)

WYGRALI W BYSTRZYCY !!!

9. grudnia br. odbył się w Bystrzycy
Kłodzkiej jubileuszowy, XV Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Prezesa Bystrzyckiego
Stowarzyszenia Tenisa Stołowego. W turnieju
wystartowało 26. zawodników, a zwyciężył

przedstawiciel MLKS Sudety Międzylesie
Mateusz Dubik. Miejsce 6. przypadło w udziale
Arkadiuszowi Chszczanowiczowi, miejsce 7.
Sławomirowi Bielakowi z MLKS Sudety, a na
doskonałym 8. miejscu (przypomnijmy –
wystartowało 26. zawodników !), uplasował
się weteran międzyleskiego tenisa stołowego
Bogusław Zadrożny ! Gratulujemy !

KLUB SPORTOWY MLKS „SUDETY”
MIĘDZYLESIE W ROKU 2012
Klub prowadził działalność w trzech
sekcjach sportowych: piłka nożna, tenis
stołowy i sporty siłowe. Sport uprawia w
klubie 85 dzieci, młodzieży i starszych
członków naszej społeczności. Warunki do
uprawiania sportu mamy dobre. Dzięki
funduszowi Miasta i Gminy Międzylesie nie
brakuje nam pieniędzy na działalność.
Wspierają nas również sponsorzy (nieliczni).
Podstawą wyników osiągniętych przez klub są
działacze społeczności – nikt w klubie nie
pobiera żadnego wynagrodzenia.
Piłka
nożna. Seniorzy i juniorzy rozegrali 48 meczów
i 4 turnieje. Królem strzelców jest Radosław
Macura a juniorów Mariusz Duś, trenerem jest
Marek Jasiński.
Tenis stołowy. Drużyny
grały: 4 mecze w V lidze i druga drużyna 9
meczów w III lidze. III ligowa drużyna dzięki
zajęciu 2-go miejsca w tabeli awansowała do II
ligi gdzie rozegrała 11 meczów. Tenisiści wzięli
również udział w 2 turniejach kwalifikacyjnych
Dolnego Śląska WTK zajmując miejsca w
pierwszej i drugiej trzydziestce na ponad
siedemdziesięciu zawodników. W drugiej lidze
nie uzyskujemy rewelacyjnych wyników –
płacimy tzw. frycowe jako nowicjusz. Przy
zmianie natężenia treningów oraz samego
treningu spodziewamy się lepszych wyników
w roku 2013. Zawodnicy Sekcji Sportów
Siłowych wzięli udział w 6 zawodach. Sekcja
liczy 18. zawodników, w tym 2 juniorów.

Czołowymi zawodnikami są: A. Juraszek, K.
Król, K. Halczuk, G. Kantor.
Drużynowo w Pucharze Euroregionu
Nysa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 24.11.2012
roku w Bogatyni zajęli drugie miejsce. Klub
współpracował w 2012 roku w MGOK
Międzylesie, oraz Radą Sołecką Międzylesia i
ZS w Międzylesiu.
W roku 2012
zorganizowaliśmy 2 edycje imprezy marszowobiegowej „Moja 12-ka”. Impreza dostępna dla
dzieci, młodzieży i seniorów. „Moja 12-tkę”
będziemy kontynuować dalej przez kolejne
miesiące następnych lat.
Reasumując, w 2012 roku pod
względem sportowym nie było najgorzej co
nie znaczy że nie mogło być lepiej. Dziękujemy
wszystkim którzy przyczynili się do tych
wyników i zapraszamy i zapraszamy do
uprawiania sportu w roku 2013 – będzie dzięki
Wam lepiej.

kategorii wagowej do 110 kg osiągając
wynik220kg.
- Andrzej Juraszek zajął czwarte miejsce
(przegrywając brązowy medal wagą ciała) w
kategorii wagowej do 90 kg osiągając wynik
192,5 kg, oraz drugie miejsce w kategorii
OPEN wśród zawodników reprezentującym
służby
mundurowe.
- Grzegorz Kantor zajął czwarte miejsce w
kategorii
wagowej
+125kg
osiągając
wynik
190kg.
W Złotoryi obecni byli również inni członkowie
międzyleskiego
klubu
"SUDETY"
:
- Krzysztof Halczyk który pełnił rolę sędziego
zawodów
- Jacek Stańczyk który swym wieloletnim
zawodniczym doświadczeniem prowadził
drużynę SUDETÓW w tych zawodach.
Gratulujemy i dziękujemy !!!

MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA POLSKI ZŁOTORYJA 2012
Węgier Laszlo Meszaros okazał się
najsilniejszym zawodnikiem rozgrywanych w
Złotoryi
w
dniach
17-18.11.
br
Międzynarodowych Mistrzostw Polski w
Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Węgier nie tylko
zwyciężył w kategorii open, ale z wynikiem
305 kilogramów ustanowił nowy rekord
świata. Na uwagę zasługuje fakt, iż do tego
wyczynu nie używał specjalistycznej koszulki
ściskowej. Węgrzy wygrali także rywalizację
drużynową.
Zawody
stały
na
bardzo wysokim poziomie sportowym i
organizacyjnym. Również i zawodnicy z
Międzylesia odegrali w tych zawodach
istotnerole:
- Krzysztof Król zajął drugie miejsce w

DAJ SIĘ NAMÓWIĆ NA „
MOJĄ DWUNASTKĘ !”
Przepiękna - śnieżna, mroźna i
słoneczna
pogoda
towarzyszyła
wszystkim 16. śmiałkom, którzy 8.
grudnia 2012 stanęli na starcie testu
marszowobiegowego
„Moja
Dwunastka” zorganizowanego już po
raz drugi przez MLKS Sudety
Międzylesie przy wsparciu UMiG oraz
MGOK w Międzylesiu.

Sobotnia
impreza
biegowa,
polegająca na przebiegnięciu bądź
przemaszerowaniu w ciągu 12 minut jak
najdłuższego dystansu, obfitowała w
rekordy. Aż 10 osób wzięło w niej udział
po raz drugi , a pięcioro z nich pobiło swój
rekord
życiowy
sprzed
miesiąca.
Ustanowiony został nowy rekord w biegu
na dwanaście minut, który obecnie wynosi
3200 metrów. Wynik taki uzyskało dwóch
zawodników: Joanna Łosiak i Paweł
Prokopowicz.
Ponadto
wystartowało
więcej osób dorosłych niż dzieci, co
powinno stać się dobrym przykładem, że
warto zainwestować w swoje zdrowie i
rozpocząć czynny tryb życia, w którym nie
może zabraknąć miejsca na aktywność
ruchową zwłaszcza na świeżym powietrzu.

wspaniała atmosfera, oraz emocje startowe
sprawiły, że śmiało można stwierdzić, że
wszystkim uczestnikom było gorąco.
Kubek
słodkiej,
gorącej
herbaty,
serwowany
w
Biurze
Zawodów
obsługiwanym przez Monikę Fedorowicz
oraz Jagodę Przybylską – uczennice z
Zespołu Szkół w Międzylesiu, dodał
wszystkim jeszcze więcej wewnętrznej
energii. Wszyscy zawodnicy podczas
zakończenia imprezy biegowej zgodnie
stwierdzili, że, w dzisiejszych warunkach
pogodowych i po odśnieżonej przez
ZGKiM bieżni, wspaniale się biegało lub
maszerowało. Z uśmiechem na ustach i
pełni radości odbierali pamiątkowe
certyfikaty.Wojciech
Oczko,
doktor
medycyny i filozofii, nadworny lekarz
królów polskich: Zygmunta Augusta,
Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy już
w XVI w. stwierdził, że „ruch jest w stanie
zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie
leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.
Zapraszamy
wszystkich,
którzy
pragną zadbać o swoje zdrowie i
kondycję do udziału w trzeciej edycji
„Mojej Dwunastki”, która odbędzie się
w pierwszą sobotę Nowego Roku dnia 05
stycznia 2013 r. o godzinie 11.oo. Zapisy
w dniu imprezy w godz. 10.15 – 10.55.
Udział bezpłatny. (źródło : strona
internetowa mlkssudety.cba.pl)
**********************************

Tego dnia padł również rekord
temperatury. Rano na międzyleskim
stadionie było -21 stopni, a podczas
imprezy tylko nieco cieplej, ale nikomu ze
startujących nie przeszkadzało to, że jest
tak zimno. Słońce przyświecające na
błękitnym, zupełnie bezchmurnym niebie,

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
– sztab w Międzylesiu

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO DO ROKU
2020
W dniach od 8 października do 18
grudnia trwają konsultacje społeczne projektu
Strategii
Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego do roku 2020. Dokument
wytycza cele i kierunki rozwoju naszego
regionu na najbliższych 8 lat. Syntetycznie
prezentuje potencjał Dolnego Śląska i określa
wspólna płaszczyznę działań subregionów.
Priorytetem jest stworzenie dobrych warunków
rozwojowych
dla
przedsiębiorców
i
przyciągnięcie nowych inwestorów, w
konsekwencji stworzenie nowych i trwałych
miejsc pracy.
Województwo
Dolnośląskie zostało podzielone na 10
obszarów interwencji, które wyznaczają
obszary występowania jakiegoś szczególnego
zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej
lub występowania konfliktów przestrzennych.
Wobec obszarów interwencji samorząd
województwa będzie mógł podejmować,
poprzez regionalne programy rozwoju –
działania interwencyjne, mające na celu
rozwiązywanie
sytuacji
konfliktowych,
pobudzanie rozwoju, oraz pomoc publiczną.
Nasza gmina została objęta trzema obszarami
interwencji:
Ziemia
Kłodzka,
obszar
transgraniczny
i
Autostrada
Nowej
Gospodarki. Gmina Międzylesie również
wyraziła swoją opinię na temat projektu
strategii, przesyłając uwagi, które z naszego
punktu widzenia są istotne dla rozwoju gminy,
oraz całego regionu i powinny zostać w niej
uwzględnione. Trzeba zauważyć, że Strategia
Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego
sprawy lokalne rozważa jedynie w zakresie ich
związków ze sprawami regionu. Zgłoszono
postulaty, aby zawarto zapisy dotyczące: rozszerzenie obszaru interwencji Ziemia
Kłodzka o wszystkie gminy tworzące
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej; -

kontynuacji rozbudowy Drogi Śródsudeckiej; adaptacji obiektów postacyjnych PKP; podjęcia działań na rzecz zapewnienia
możliwości realnego wpływu JST na decyzje
związane z poszerzaniem obszarów objętych
programem „NATURA 2000”; - podjęcia
działań
na
rzecz
wykorzystania
transgranicznego położenia i współpracy
euroregionów
dla
rozwoju
społecznogospodarczego regionu; - podjęcia działań na
rzecz rekultywacji zamkniętych składowisk
odpadów komunalnych; - realizacji drogi
ekspresowej S46 na odcinku Złoty StokKudowa Zdrój; - podjęcia działań na rzecz
zapewnienia dogodnego dostępu do świadczeń
medycznych,
usług
aptecznych,
oraz
zwiększenia
poziomu
bezpieczeństwa
publicznego dla mieszkańców mniejszych
jednostek miejskich i wiejskich. Rozszerzenia
obszaru interwencji „Autostrada Nowej
Gospodarki” o wszystkie gminy tworzące
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej; zabezpieczenie terenów zagrożonych suszą
hydrologiczną
poprzez
opracowanie
i
wdrożenie programu budowy wodociągów. Po
uwzględnieniu uwag zgłoszonych w ramach
konsultacji społecznych, ostateczny projekt
Strategii Rozwoju będzie dokumentem
programowym, który określa cele rozwoju i
stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale nie
wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich
środków zostanie zrealizowane. Nie mniej
jednak z pewnością przyczyni się do rozwoju
naszej gminy i całego regionu.

WRÓCI W POWIECIE
WYDOBYCIE WĘGLA ?
29. listopada burmistrz Międzylesia
uczestniczył w zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Kłodzku forum pt.
„Szanse inwestycyjne eksploatacji zasobów
naturalnych ziemi kłodzkiej”. Obecny na
forum prof. Stanisław Speczik, były główny
geolog kraju i były przezes KGHM, czyli
człowiek, który jak mało kto zna problem

polskich kopalin i ich wydobycia, uznał że w
ciągu kilku najbliższych lat w naszym regionie
istnieje znaczna szansa, by – przy
wykorzystaniu najnowszych dostępnych metod
– znowu zaistniało górnictwo.

W związku z tym, jak powiedział
wicestarosta Adam Łącki „(…)powiat przy
wsparciu Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Kłodzkiej i Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis planuje utworzyć
obszerną bazę informacyjną dla inwestorów,
aby zaprezentować wszystkie nasze bogactwa
naturalne(…)”.
Forum było objęte patronatem marszałka
województwa
dolnośląskiego
Rafała
Jurkowlańca.

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
Odbyła się w dniu 27 listopada 2012 r. Radni
podjęli uchwały w następujących sprawach :

1/ podatku od nieruchomości,
2/ podatku od środków transportowych,

3/ opłaty targowej,
4/ uchwała określająca wzory formularzy
sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
5/ zmian w budżecie gminy na 2012 r.
6/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji
dla
niepublicznych
szkół,
przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli
prawidłowości
ich
wykorzystywania.
7/udzielenia
zgody
na
zbycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
w granicach działki nr 63/3 o pow. 0,0429
ha obręb Nowa Wieś.

LIKWIDACJA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE GMINY
MIĘDZYLESIE w roku 2012
W październiku br. ostatecznie
zakończone zostały prace związane z
usuwaniem
i
utylizacją
wyrobów
zawierających azbest ( dot. płyt
azbestowo-cementowych,
potocznie
zwanych_eternitem).

Łącznie zostało przekazanych na
składowisko
utylizacyjne,
przez
wyspecjalizowaną
firmę,
1.570m2
odpadów. Zadanie w 85%, co stanowiło
23.218,06 zł. było współfinansowane przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, w formie bezzwrotnej dotacji,

a 15 % kosztów
Międzylesie.

pokryła

gmina

W związku z ogłoszonym przez WFOŚi GW
we Wrocławiu konkursem dla jednostek
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z realizacją
gminnych programów usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest, osoby nie
zaliczane do sektora finansów publicznych,
w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe,
osoby
prawne,
przedsiębiorcy, winny złożyć pisemne
zobowiązanie przystąpienia ,do realizacji
w/w przedsięwzięcia w terminie do dnia 02
stycznia 2013 r. w sekretariacie UMiG
Międzylesie, pok. Nr 7. Szczegóły na stronie
www.miedzylesie.pl.

- Wykonano drugi etap betonowania
brodzika dla dzieci, rozebrano szalunki
rozpoczęto reprofilację wstępną brodzika.
- Zakończono montaż urządzeń placu
zabaw, oraz wydzielenia miejsc pod zieleń
na placu zabaw. Zakończono montaż
ogrodzenia terenu i boiska do piłki
siatkowej.

LISTOPAD NA BASENIE…
- W basenie rekreacyjnym zakończono
podstawowe prace reprofilacji ścian i dna
basenu, zalano skosy siedzisk trwają prace
związane z reprofilacją siedzisk; pozostały
do wykonania prace związane ze
stabilizacją
dysz
dennych,
oraz
uzupełnienie i wyszlifowanie dna wokół
dysz.

- W budynku przebieralni, sukcesywnie
prowadzone są prace wykończeniowe
ścian i posadzek, malowania, fugowanie,
zamontowano grzejniki, napełniono i
uruchomiono instalację solarną.
- 30-11-2012 r. dostarczono i rozpoczęto
montaż
konstrukcji stalowej pod
zjeżdżalnię rodzinną.

komunalnymi
w całym kraju. Na
podstawie nowych przepisów gmina przejmie
piecze
nad
odpadami,
a
właściciel
nieruchomości płacić będzie opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw.
podatek śmieciowy.

- Trwają roboty instalacyjne związane z
technologią basenową w podbaseniu. W
pierwszej kolejności wykonywana jest w
ok. 90% instalacja technologiczna obiegu
wody basenu pływackiego. W drugiej
kolejności realizowana jest technologia
obiegu wody basenu rekreacyjnego - stan
zaawansowania ponad 70%
- Zakończono prace montażu osprzętu do
basenu rekreacyjnego przed foliowaniem
Zakończono
montaż
drzwi
wewnętrznych w budynku przebieralni,
- Zamówiono elementy
wyposażenia
basenu pływackiego jak drabinki, bloki
startowe, liny falstartowe itp.
Wykonawca w najbliższym terminie,
głównie z przyczyn atmosferycznych nie
będzie mógł wykonywać dokończenia
prac foliowania basenu rekreacyjnego
oraz brodzika, montażu osprzętu i
atrakcji basenowych. Próby, rozruchy
technologiczne również w obecnej
sytuacji nie są możliwe. W związku z
powyższym Wykonawca zwrócił się do
zamawiającego z pisemnym wnioskiem o
możliwość przesunięcia zakończenia
całego zadania na 15 maja 2013 r.
Wniosek
pozytywnie
zaopiniował
inspektor nadzoru.

ŚMIECI” po nowemu tematu ciąg
dalszy…

Jak pisaliśmy we wcześniejszych
numerach Informatora, od przyszłego roku
najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 r. całkowicie
zmieni się system gospodarowania odpadami

Na terenie gminy Międzylesie
wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn
liczby osób zamieszkujących nieruchomość
oraz stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały
Rady Miejskiej. Opłata ta wynosić ma 17 zł.
miesięcznie
od
jednego
mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość. W
przypadku kiedy właściciel nieruchomości
będzie segregował odpady opłata będzie niższa
o 2 złote. Podstawę do naliczenia opłaty
stanowić będzie deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
której zostaną zawarte dane dotyczące
właściciela nieruchomości, jej położenia,
liczby osób ją zamieszkujących, oraz
informacje o sposobie gromadzenia odpadów,
od którego zależeć będzie wysokość
ponoszonej
opłaty.
Wzór
deklaracji
zatwierdzony
zostanie
uchwałą
Rady
Miejskiej. Z początkiem nowego roku
deklaracja przekazana zostanie właścicielom
wszystkich nieruchomości, położonych na
terenie gminy. Właściciel będzie obowiązany
złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie
Miasta i Gminy Międzylesie w terminie do 31
marca 2013 r. W sytuacji niedopełnienia tego
obowiązku
bądź
też
uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji, opłata za zagospodarowanie
odpadami naliczona zostanie w drodze
indywidualnej decyzji burmistrza. Obecny
okres to czas intensywnej pracy nad
dostosowaniem przepisów lokalnych do
nowych uregulowań prawnych. Do końca
bieżącego roku zostaną podjęte wszystkie
uchwały tworzące ramy prawne dla
funkcjonowania nowego systemu „gospodarki
śmieciowej”.
Szczegółowe
obowiązki,
wymagania i zasady utrzymania czystości oraz
gromadzenia i zagospodarowania odpadów na
terenie gminy określone zostały w regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Międzylesie. W oparciu o zasady
ustalone w regulaminie opracowano pozostałe
projekty uchwał.

SPOTKANIE WYJAZDOWE
RADY POWIATU IZBY
ROLNICZEJ W
GOSPODARSTWIE
GOŚCINNYM "JESIONÓWKA"
W GOWOROWIE

programu
merytorycznego
min.
podsumowana została realizacja programu
w roku 2012, plany na rok kolejny,
podpowiedzi jak realizować Odnowę Wsi
w przyszłości, oraz źródła finansowania
projektów.

Przedstawione zostały najlepsze
przykłady (prezentacje) zrealizowanych
projektów przez grupy odnowy wsi z
naszego województwa tj:
Spotkanie odbyło się 26.11.2012r.
Omawiano sprawy rolnictwa i
gospodarstw agroturystycznych na terenie
gminy Międzylesie

IV KONGRES ODNOWY WSI
DOLNOŚLĄSKIEJ

Wierzowice Małe, Gmina Góra
Podlesie, Gmina Niemcza
Bagno, Gmina Oborniki Śląskie
Smreczyna, Gmina Międzylesie
Pęgów, Gmina Oborniki Śląskie
Potasznia, Gmina Milicz
Ławszowa , Gmina Osiecznica
Ryczeń, Gmina Góra

W dniach 8-9 grudnia br.
przedstawiciele grup odnowy wsi:
Smreczyna, Goworów, Roztoki, Długopole
Górne
oraz
gminny
koordynator,
uczestniczyli w IV Kongresie Odnowy Wsi
Dolnośląskiej w Piechowicach. W ramach

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE
FAIR PLAY DLA NASZEJ
GMINY

służącej pomocą osobom z problemem
alkoholowym, a także członkom ich rodzin.

7 grudnia 2012 w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie odbyła się wielka
gala
przedsiębiorstw
i
gmin
wyróżnionych tytułami fair play. W
gali wziął udział burmistrz Tomasz
Korczak. Nasza gmina już kolejny raz
otrzymała ten zaszczytny tytuł i
przypisany do niego certyfikat.

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

PUNKT KONSULTACYJNY

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)
17. grudnia, 07. stycznia oraz 21.
stycznia
POMOC BEZPŁATNA !
KTO ZAJMUJE SIĘ
ZIMOWYM UTRZYMANIEM
DRÓG NA TERENIE MIASTA I
GMINY MIĘDZYLESIE

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”,

W związku z nadejściem sezonu
zimowego informujemy, że za odśnieżanie
dróg gminnych, placów, parkingów i

chodników na terenie miasta Międzylesie
odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej.
Na
obszarach
wiejskich
zimowym
utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się
natomiast Firma Usługowo-Transportowa
,,Dar-Tur”. Osobą
odpowiedzialną
bezpośrednio z ramienia urzędu za nadzór
ZUD jest Piotr Marchewka-inspektor
Referatu
Infrastruktury
Technicznej.
Wszelkie wnioski i uwagi należy zgłaszać
pod nr telefonu 748126374 wew. 26.

O UBEZPIECZENIACH GMINY
W dniu 07.11.2012r. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na ,,Ubezpieczenie
majątku
i
innych
interesów
Gminy
Międzylesie
wraz
z
jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Całość zadania została podzielona na 3 części,
odpowiednio w poszczególnych zakresach
Część
I:
ubezpieczenie
majątku,
odpowiedzialności cywilnej i osób,
Część
II:
ubezpieczenie
pojazdów
mechanicznych Gminy Międzylesie i Część
III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Do dnia 20.11.2012r., w którym to upłynął
termin składania ofert, wpłynęły 4 oferty od
towarzystw ubezpieczeniowych. Postępowanie
o udzielenie zamówienia zakończyło się
27.11.2012r. Nowe umowy zostały zawarte w
dniu 05.12.2012r., w części I zamówienia z
InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group, Oddział we
Wrocławiu, w części II zamówienia z
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
Biuro Regionalne we Wrocławiu, Oddział w
Kłodzku, w części III zamówienia z
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna, Oddział Regionalny we Wrocławiu.
Dzięki zorganizowanemu przetargowi na
ubezpieczenie w w/w zakresie udało się
uzyskać kolejne oszczędności w budżecie
gminy, oraz wszystkich jednostek, a także

zyskać dodatkowy zakres ubezpieczenia w
stosunku do obowiązujących wcześniej polis.
Innowacyjnością również jest, że od tej chwili
nad egzekwowaniem, zawieraniem polis i
działaniem w interesie gminy pośredniczyć
będzie u ubezpieczycieli firma brokerska.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY
MIĘDZYLESIE
ZA PRZYSTROJENIE DOMÓW W
OZDOBY ŚWIĄTECZNE

ZAPRASZAMY 30 GRUDNIA 2012R
O GODZ.13.00 NA RYNEK W
MIĘDZYLESIU
GRA ORKIESTRA OSP MIĘDZYLESIE

NOWY 2013ROK.
ZAPRASZAMY NA POKAZ
FAJERWERKÓW
1 STYCZNIA 2013R.
GODZINA 0.15

Rozliczenie PAOW za 2012 rok

W roku 2012 na program gminny PAOW przeznaczone zostały z budżetu
gminy środki w wys. 13.543 zł. z czego:
1) Kwota 11.593 zł (w roku ub. 16.485 zł). w całości przekazana w
formie grantów, do wysokości 400 zł. Program realizowany został w
ramach jednego naboru.
Łącznie złożono 29 projektów spełniające wymogi formalne ( w ub. roku 34 wnioski). Kwota
dofinansowania stanowiła 48,1% (w roku ub. 46,9 %) ogółu wartości zrealizowanych zadań.
Beneficjenci: Rady Sołeckie – 15; Stowarzyszenia – 5; OSP – 6; Parafie - 3. Szczegółowe rozliczenie
w tabeli poniżej.
2) kwota 1.950 zł - na zagospodarowanie wiat przystankowych, z których odnowiono 13 wiat tj.
Goworów, Roztoki, Smreczyna, Nowa Wies, Pisary, Długopole Gorne, Jodłów, Potoczek, Rożanka,
Jaworek, Gajnik, Michałowice, Boboszów.
Wszystkim uczestnikom, za zaangażowanie w realizację projektów - serdecznie dziękuję.
Koordynator PAOW - Tomasz Korczak.

Lp Miejscowość

1. Boboszów

Podmiot

Nazwa projektu

Wartość
ogółem

Dotacja
Udział
Udział
z
środków środków
PAOW własnych z PAOW

Rada Sołecka

Modernizacja placu
festynowego

670

400

586

400

2

Dolnik

Rada Sołecka

Remont świetlicy
wiejskiej-zakup
armatury

3

Domaszków

Rada Sołecka

Aktywizacja wsi
Domaszków

805

400

4

Domaszków

OSP

Wymiana okien
drewnianych w
łazience OSP

656

400

5

Długopole
Górne

Stowarzyszenie „Aktywni
dla Długopola Górnego”

Zakup tablicy
promocyjnej w
centrum Długopola
Górnego

702

400

6

Długopole
Górne

OSP

Wymiana okien w
remizie OSP w
Długopolu Górnym

958

400

7

Goworów

Rada Sołecka

Ukwiecenie nowego
skweru wiejskiego w

757,50

400

31,7

68,3

40,3
59,7

50,3

49,7

39,0
61,0

43,0
57,0

58,2
41,8
47,2

52,8

Lp Miejscowość

Podmiot

Nazwa projektu

Wartość
ogółem

Dotacja
Udział
Udział
z
środków środków
PAOW własnych z PAOW

Goworowie
8

Goworów

OSP

Modernizacja remizy
OSP –c.d.

9

Jaworek

Rada Sołecka

10 Jaworek

59,0

985

400

40,1

Remont świetlicy
wiejskiej

580

400

31,1

68,9

OSP

Remont świetlicy
wiejskiej

580

400

31,1

68,9

11 Jaworek

Stowarzyszenie”Jaworzan”

Remont świetlicy
wiejskiej

709

399

43,7

56,3

12 Jodłów

Rada Sołecka

Remont świetlicy
wiejskiej

744

400

46,2

53,8

13 Jodłów

Parafia Boboszów

Remont świetlicy
wiejskiej

744

400

46,2

53,8

861

400

53,5

46,5

14 Michałowie

Rada Sołecka

Poprawa wyglądu
estetycznego terenu
wokół świetlicy
wiejskiej oraz
przystanku
autobusowego

15 Międzylesie

Stowarzyszenie”
Międzylesie Razem”

Zatańcz z nami

790

400

49,4

50,6

16 Międzylesie

OSP

Wymiana okien na Sali
prób

760

400

47,4

52,6

394

44,4

55,6

Parafia Międzylesie

Estetyka i wizerunek
miejscowości.
Malowanie bram OSP.

709

17 Międzylesie

18 Międzylesie

Rada Sołecka

Nasze wspólne dobro

553

400

27,6

72,4

19 Nagodzice

Rada Sołecka

Wyposażenie świetlicy

577

400

30,7

69,3

20 Nagodzice

Stowarzyszenie „Przyjaciół
Nagodzic”

Nasz świetlica

577

400

30,7

69,3

21 Nowa Wieś

Rada Sołecka

Estetyka wsi

1007,50

400

60,3

39,7

22 Pisary

Rada Sołecka

Remont świetlicy –
malowanie okien

778

400

48,6

51,4

400

70,1

29,9

Rada Sołecka

Zagospodarowanie
terenu do spotkań
wiejskich

1340

23 Potoczek

Lp Miejscowość

24 Roztoki

25 Roztoki

26 Różanka

27 Różanka

28 Smreczyna

29 Szklarnia

RAZEM

Podmiot

Parafia Roztoki

OSP

Rada Sołecka

Stowarzyszenie Przyjaciół
Różanki

Rada Sołecka

Rada Sołecka

Nazwa projektu

Wartość
ogółem

Dotacja
Udział
Udział
z
środków środków
PAOW własnych z PAOW

2490

400

83,9

16,1

753

400

46,0

53,0

642

400

37,8

62,2

1055

400

62,0

38,0

1046

400

61,7

38,3

700

400

42,9

57,1

24.115

11593

51,9

48,1

Remont obiektów
sportowych – boisko
Roztoki

Wjazd do garażu OSP

Malowanie świetlicy
wiejskiej w Różance

Odnowienie i
utrzymanie miejsc
kultywowania tradycji
i aktywności wiejskich

Modernizacja działki
rekreacyjnej we wsi
Smreczyna

Wymiana okien
piwnicznych
piwnicznych świetlicy
wiejskiej w Szklarni

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Za okres od 2010 do 2012
Lp.

Sołectwo

Nazwa zadania

Łączna kwota
wyodrębniona w
budżecie gminy
( w zł.)

Faktyczne
wykorzystanie
środków ( w zł.)

1.

Boboszów

Zagospodarowanie
placu,
o
charakterze rekreacyjnym, na części
działki
gminnej
nr
100/1
w
Boboszowie, poprzez postawienie
dwóch kontenerów metalowych oraz
drewnianej wiaty – pergoli.

25.680,00

25.091,27

2.

Długopole
Górne

Modernizacja i doposażenie świetlicy
wiejskiej w Długopolu Górnym oraz
zagospodarowanie terenu wokół niej:
wymiana c.o., drewnianej podłogi,
remont/przebudowa
części
istniejącego
ogrodzenia/muru i
posadzki przed świetlicą wiejską.

61.266,00

61.266,00

3.

Dolnik

Wymiana
pokrycia
dachowego,
wykonanie instalacji elektrycznej oraz
instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w
Dolniku.

18.374,00

18.332,69

4.

Domaszków Poprawa estetyki wsi Domaszków:
postawienie wiaty przystankowej przy
dworcu PKP, zakup: namiotów, garażu
blaszanego ( lokalizacja na boisku
sportowym), dekoracji świątecznych,
krzewów, kwiatów, stołów, ławek
drewnianych; wymiana okien ( 10 szt.)
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
oraz całkowita wymiana dachu na
budynku OSP w Domaszkowie.

63.168,00

57.724,76

5.

Gajnik

Remont i wyposażenia świetlicy
wiejskiej: zakup sprzętu grającego,
stołów oraz wymiana okien ( 3 szt.) na
plastikowe.

19.504,00

18.620,21

6.

Gniewoszó
w

Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej: postawienie ścianek
działowych, wykonanie w.c., wymiana
podłogi oraz okien ( 5 szt.) na
plastikowe.

15.454,00

12.990,82

7.

Goworów

Budowa
parkingu
przy
drodze
powiatowej, zagospodarowanie terenu
przed budynkiem świetlicy wiejskiej:
Goworów 14 - wyłożenie gruntu

37.464,00

37.463.82

kostką brukową , montaż ławki, stojaka
na rowery oraz tablicy ogłoszeniowej.
8.

Jaworek

Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej:
wymiana
instalacji
elektrycznej, zakup pieca grzewczego,
wykonanie zadaszenia przed świetlicą
oraz budowa zaplecza na sprzęt.

19.402,00

19.376,43

9.

Jodłów

Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej:
wymiana
instalacji
elektrycznej,
wyodrębnienie
pomieszczenia
kuchennego,
malowanie stolarki okiennej oraz ścian,
wykonanie
nowego
wejścia
do
świetlicy wraz z zadaszeniem, zakup
mebli kuchennych oraz sprzętu AGD.

16.486,00

16.485.99

10.

Kamieńczyk Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej: doprowadzenie wody do
świetlicy, wykonanie chodnika z kostki
brukowej, wymiana okien ( 3 szt)
drzwi ( 2 szt.) malowanie ścian oraz
położenie wykładziny na podłogę.

16.518,00

15.896,20

11.

Lesica

15.553,00

10.929,00

12.

Michałowice Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej: wykonanie elewacji wraz z
ociepleniem, doprowadzenie wody,
montaż
dwóch
zbiorników
bezodpływowych,
zakup
kosiarki
spalinowej,
kuchenki
gazowej,
chłodziarko-zamrażarki i pojemnika na
śmieci.

16.501,00

14.732,93

13.

Międzylesie Montaż wiaty przystankowej w
Międzylesiu,
zakup
pawilonów
gastronomicznych, ławo-stołów (12
kompletów) oraz wyposażenie kuchni
OSP: kuchnia gazowo - elektyczna,
chłodziarko-zamrażarka,
okap
kuchenny, patelnia gastronomiczna;
wymiana okien ( 31 szt) i drzwi
wewnętrznych ( 7) w budynku OSP ;

63.168,00

63.142,46

14.

Nagodzice

Zakup sprzętu sportowego, traktorka
do koszenia trawnika oraz postawienie
wiaty rekreacyjnej wolno-stojącej krytej
blachą.

23.747,00

23.676,79

15.

Niemojów

Remont
wiejskiej

14.167,00

13.307,45

Remont świetlicy wiejskiej: wymiana
okien, ( 6 szt.), zakup materiałów na
zmianę pokrycia dachowego.

i wyposażenie
w Niemojowie:

świetlicy
wymiana

desek na d. spinialni, malowanie
dachu,
ułożenie
wewnątrz
pomieszczenia terakoty, postawienie
ścianki działowej, wymiana okien ( 2
szt.), zakup mebli i sprzętu AGD.
16.

Nowa Wieś

Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej i przejętego przez sołectwo
budynku po OSP. Świetlica wiejska:
wymiana okien, zakup stołów;
budynek po OSP: wymiana pokrycia
dachowego z eternitu na blaszany,
wymiana instalacji elektrycznej,
wymiana okien oraz całkowity remont
wnętrza budynku.

19.755,00

19.651,11

17.

Pisary

Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na kładkę na rzece Nysa
Kłodzka, w kier. kościoła.

21.093,00

13.402,00

18.

Potoczek

Zagospodarowanie części działki gminnej
nr 117/1, poprzez postawienie wiaty
pokrytej papą oraz zakup dwóch
namiotów i tablicy ogłoszeniowej.

9.649,00

9.545,74

19.

Roztoki

Modernizacja i doposażenie świetlicy
wiejskiej: wymiana okien ( og. 5 szt.) w
pomieszczeniu
kuchennym
i
w
sanitariatach, drzwi ( 5 szt.), budowa
dwóch pomieszczeń wc. i zbiornika na
nieczystości ciekłe, ocieplenie ścian,
doprowadzenie
wody,
pomalowanie
pomieszczeń, zakup mebli kuchennych,
sprzętu AGD, stołów, krzeseł, oraz stołu do
tenisa.

40.115,00

39.771,74

20.

Różanka

Tworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego
na działce gminnej nr 142: wykonanie
robót ziemnych -niwelacja i odwodnienie
terenu, wykonanie przyłącza
energetycznego, postawienie wiaty krytej
blachą.

35.499,00

34.612,14

21.

Smreczyna

Rozbudowa działki rekreacyjnej:
postawienie świetlicy wiejskiej z zapleczem
kuchennym oraz pergoli rekreacyjnych.

24.154,00

24.153,80

22.

Szklarnia

Remont świetlicy wiejskiej: wymiana
pokrycia dachowego, odwodnienie
budynku i założenie izolacji, montaż
rynien, wykonanie podkładu oraz
warstwy wyrównawczej z betonu wraz z
izolacją w pomieszczeniu świetlicy.

24.563,00

24.555,84

601.280

574.318,23

RAZEM

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 28.12.2012 r. o godz. 10.oo, w sali
nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg
ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę na okres pięciu lat, niżej wymienioną
nieruchomość wchodząca w gminny zasób.
1.

Położenie nieruchomości – obręb GOWORÓW 17 ( budynek poszkolny)
Numer Powierzc
Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w
centralnej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym
sąsiedztwie
zabudowy
mieszkaniowej
jedno
i
wielorodzinnej. Nieruchomość zabudowana budynkiem
wolnostojącym, murowanym częściowo podpiwniczonym
o II kondygnacjach oraz użytkowym poddaszu o łącznej
powierzchni użytkowej 600 m2, oraz kubaturze 2332,35
m3. Obiekt w dobrym stanie technicznym, wyposażonym
w media: wod.-kan., elektryczną, telefon. Nieruchomość
położona przy drodze powiatowej o nawierzchni
asfaltowej.

geodezyj
ny
działki

hnia
działki
ogółem

159/1

0,2097 ha

Numer
księgi
wieczystej

SW1K/000
93465/4

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto –1.300 zł (słownie:
jeden tysiąc trzysta złotych).
3.Warunki przetargu:
1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
2) Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w
wysokości 1.300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych), 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 24 grudnia 2012r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
czynszu dzierżawnego, natomiast ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez
wygrywającego przetarg do zawarcia umowy dzierżawy.
3) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref.
Rolnictwa
i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu.
4) Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
5) Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
- na prowadzenie usług, turystyki, agroturystyki, z terminem uruchomienia działalności do

pół roku od dnia podpisania umowy dzierżawy.
6) Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy
dzierżawy kwoty w wysokości 44,02 zł ( słownie: czterdzieści cztery złote 02/100) 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.
4. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna,
informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
5. 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 21.11.2012 r

Burmistrz
Tomasz Korczak

Sprawę prowadzi: Wiesława Szyrszeń

NA PROŚBĘ URZĘDU SKARBOWEGO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ ZAMIESZCZAMY OGŁOSZENIE

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Ważne limity na 2013 rok
I. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązki informacyjne w tym zakresie
Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(PDOF) oraz art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg
rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych
osób fizycznych, spółek partnerskich (oraz spółdzielni socjalnych – według ustawy o
rachunkowości), jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy - według
ustawy o rachunkowości) wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1.200.000
euro.

Po przeliczeniu, zgodnie z kursem z dnia 28 września 2012 r. równym 4,1138 zł/euro
(tabela kursów średnich NBP z dnia 28 września 2012 r., nr 189/A/NBP/2012) kwota ta
wynosi 4.936.560 zł.
Jeżeli zatem suma przychodów za 2012 r. wyniesie co najmniej 4.936.560 zł, to
począwszy od stycznia 2013 r. wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. W
takim przypadku podatnicy nie mają obowiązku informowania urzędu skarbowego o
zaprowadzeniu tych ksiąg. Inaczej jest jednak w przypadku dobrowolnego przejścia na pełne
księgi, gdy limit przychodów o wartości 1,2 mln euro nie został przekroczony. Wówczas
przed rozpoczęciem nowego roku obrotowego podmioty muszą powiadomić o tym
naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem
dochodowym, o czym stanowi art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Analogiczne regulacje
zawarte są w art. 24a ust.5 ustawy PDOF.
Obowiązki informacyjne dotyczą również tych podmiotów, które w związku z
nieprzekroczeniem w danym roku limitu przychodów chcą powrócić do uproszczonej
ewidencji. Wynika to z § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, którzy w
poprzednim roku podatkowym prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w
formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania
podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od jej założenia (tj. do 21 stycznia 2013 r.,
ponieważ 20 stycznia przypada w niedzielę).
II. Limity podatkowe
Limity dla małego podatnika, jednorazowej amortyzacji i ryczałtu ewidencjonowanego
uzależnione są od średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy
października, który wyniósł 4,1020zł/euro zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2012. Poniżej
podajemy więc limity z uwzględnieniem tego kursu.
1. Limit małego podatnika dla celów VAT
Dla celów VAT, za małego podatnika w 2013 r. uważany będzie ten podatnik VAT:
- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku należnego nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
1.200.000 euro, czyli 4.922.000 zł (w zaokrągleniu do 1.000 zł),
- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący
agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z
wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane
usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro, czyli 185.000 zł (w
zaokrągleniu do 1.000 zł).
2. Limity dla ryczałtu ewidencjonowanego

Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 r. mają podatnicy którzy w roku
poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nie wyższej niż 150.000
euro, czyli 615.300 zł. Limit ten dotyczy podatników, którzy uzyskali przychody:
a) z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
b) wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub
spółki jawnej osób fizycznych – w tym przypadku ww. limit dotyczy sumy przychodów
wspólników spółki z tej działalności.
Zasadą jest, iż ryczałt płatny jest miesięcznie. Jeżeli jednak otrzymane przychody z
działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody ww. spółek w roku poprzedzającym
rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, czyli 102.550
zł, podatnik może opłacać ryczałt kwartalnie.
3. Mały podatnik oraz limit jednorazowej amortyzacji dla celów podatku
dochodowego
W 2013 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2012 r. kwoty
4.922.000 zł, obliczonej w analogiczny sposób jak dla celów VAT.
Mały podatnik może:
a) płacić zaliczki na podatek dochodowy w sposób kwartalny (art. 25 ust. 1b-2 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 44 ust. 3g-3i ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),
b) dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (art. 16k ust.7-13 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych).
4. Limit jednorazowej amortyzacji
Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający
prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do
grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych), do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro, czyli
205.000 zł (w zaokrągleniu do 1000 zł), łącznej wartości tych odpisów.

Na oryginale podpisano:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Elżbieta Kustra

