ROZMOWA Z ELŻBIETĄ MAREK RZECZNIKIEM PRASOWYM
ODDZIAŁU W WAŁBRZYCHU TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Jaki obszar działania obejmuje Rejon Dystrybucji Kłodzko?
Rejon Dystrybucji w Kłodzku jest jednym z czterech rejonów wałbrzyskiego oddziału
Taurona Dystrybucji, obejmującym swoją działalnością tereny ziemi kłodzkiej, co stanowi
obszar 1643 km2.
Ilu klientom Rejon Dystrybucji w Kłodzku dostarcza energię elektryczną?
Cały oddział obsługuje ponad 317 tys. odbiorców, natomiast Rejon Kłodzko ok. 80 tys.
Co robi Rejon Dystrybucji Kłodzko, by zapewnić wysoki standard dostawy energii do
klientów? Pytam, bowiem w ostatnich miesiącach ubiegłego roku mieszkańcy Gminy
Międzylesie zaskakiwani byli częstymi wyłączeniami prądu. Co było tego przyczyną?
Cały nasz Oddział pracuje nad zapewnieniem Klientom obsługi na najwyższym
poziomie poprzez prowadzone modernizacje sieci, wymianę przewodów, wymianę
wyeksploatowanych słupów, izolatorów, stacji transformatorowych, wycinkę drzew pod
liniami, a także budowę nowych przyłączy. Wykonując tego typu prace planujemy
wyłączenia sieci na czas realizacji zadania.
Natomiast
przyczyną wyłączeń awaryjnych na terenie Kotliny Kłodzkiej są najczęściej ciężkie warunki
atmosferyczne, a szczególnie w porze jesienno-zimowej. Tak też było pod koniec ubiegłego
roku. Silne wiatry uszkadzały drzewa, łamiąc gałęzie, które spadały na linie energetyczne, a
to powodowało liczne awarie.
Czy remonty i planowe działania „na sieci energetycznej” muszą przebiegać w miesiącach
zimowych?
Trudno jest przeprowadzać prace modernizacyjne na tak obszernym polu działalności
tylko w miesiącach letnich. Istnieją przeszkody, które ograniczają nasze działania, jak
chociażby okresy wylęgowe zwierząt czy uprawa roślin rolniczych, kiedy to nie możemy
wejść na dany teren, aby nie zniszczyć użytków.
Kolejnym aspektem są problemy z wejściem na
tereny prywatne, gdzie należy dokonać wycinki drzew kolidujących z liniami
energetycznymi. Czas prawnego dochodzenia pozwolenia na wejście na posesję pochłania
nam sporo energii i oczywiście czasu.
W Kotlinie Kłodzkiej należy zwrócić również uwagę na turystyczny i uzdrowiskowy
charakter miejsca. Czy byłoby dobrze prowadzić prace w tym czasie kiedy jest wielu
wczasowiczów, albo podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej? Czy dobre byłoby
wyłączenie zasilania latem, podczas upału, kiedy w domach i sklepach nie będą działały
lodówki i chłodziarki? Jak widać zatem musimy planować tak prace, aby pogodzić wszystkie
te uwarunkowania.
Przy wyłączeniach „planowych” brak jest szeroko dostępnej informacji dla mieszkańców…
Stosujemy cztery drogi na dotarcie z informacją do Klientów. Podstawowym medium
jest oczywiście strona internetowa (www.tauron-dystrybucja.pl). Planowane wyłączenia

możemy odsłuchać pod bezpłatnym numerem 991 oraz przeczytać w dzienniku „Polska
Gazeta Wrocławska”. Ponadto wywieszane są zawiadomienia o wyłączeniach w miejscach
publicznych, łatwo dostępnych dla mieszkańców.
Czy na terenie działania Rejonu Dystrybucji w Kłodzku przewidziane są inwestycje w rozwój
i modernizację sieci ?
Teren ziemi kłodzkiej objęty jest szczególnym programem inwestycyjnym
skutkującym stopniowym zwiększaniem środków finansowych. Plan inwestycyjny Oddziału
w ostatnich latach zwiększył się trzykrotnie w stosunku do lat 2004-2005.
Rozmowa z konsultantem po wykręceniu numeru 991 przysparza wielu nieporozumień. Po
prostu konsultanci nie znają topografii gmin obsługiwanych przez Rejon Dystrybucji w
Kłodzku. Jaki jest tego powód i czy można temu zaradzić?
Firma nasza przechodzi liczne reorganizacje, zarówno terytorialne jak i zadaniowe.
W wyniku tej pierwszej nastąpiło połączenie wielu przedsiębiorstw energetycznych, które
stworzyły silną grupę zajmującą teren południowej Polski. Stąd pracownicy, którzy pracują na
Górnym Śląsku mogą jeszcze nie znać specyfiki terenu Dolnego Śląska i nazw wszystkich
miejscowości. Po połączeniu z konsultantem, za każdym razem pada pytanie o nazwę
miejscowości. Problemem jest to, że mieszkańcy podają nazwy zwyczajowe, a nie
geograficzne. Zatem ważne jest, aby dokładnie określić nazwę i położenie miejscowości.
Zamiast powiedzieć w Książu, mówimy w Wałbrzychu, w Zamku Książ, czy zamiast na
Piaskowej Górze, mówimy w Wałbrzychu, dzielnica Piaskowa Góra itp.
Jedna z dzisiejszych gazet straszy – jak to ma w zwyczaju – czytelników, pisząc, że
„inteligentny licznik będzie cię śledził całą dobę, oraz emitował rakotwórcze
promieniowanie”. Doświadczalnie takie liczniki zamontował RWE STOEN, edukując
jednocześnie odbiorców w kierunku ekonomicznego wykorzystywania energii. Może kilka
słów na temat takich liczników i czy TAURON S.A. planuje ich montaż u swoich klientów?
Inteligentny licznik jest jednym z elementów systemu do pomiaru zużycia energii
elektrycznej oraz sterowania odbioru energii elektrycznej. Dzięki nim dane z liczników
przekazywane będą bezpośrednio do naszych centrów obliczeniowych, które automatycznie
będą je gromadzić i analizować. Dla Klienta oznaczać to będzie kontrolowanie zużycia
prądu w czasie rzeczywistym, czyli informacji, ile zapłaci na początku miesiąca, a ile za
godzinę prasowania. Będzie można też zaobserwować, które urządzenie w domu pobiera
najwięcej energii i generuje koszty.
Zgodnie z unijną dyrektywą, do 2020 r. inteligentne liczniki powinno mieć 80 proc.
Klientów. Polska ma jeszcze bardziej ambitne plany, chce, by do tego czasu aż 100 proc.
Klientów miało takie liczniki. Firma TAURON oczywiście realizuje wytyczne dyrektywy i w
wałbrzyskim oddziale Taurona zainstalowanych jest ich już ponad 6 tys.
Prowadzimy również edukację w tym kierunku, co najlepiej sprawdzić wchodząc na
stronę www.tauron-pe.pl w zakładkę „Poradnik energetyczny”.
Co do „śledzenia” Klientów, byłabym o to spokojna. Dane osobowe są w Polsce
prawnie chronione. W Tauronie od lat stosujemy zaawansowane systemy zabezpieczeń, a
wraz
z rozwojem inteligentnych liczników, będziemy je dodatkowo rozbudowywać.
Rozumiem obawy zdrowotne przychodzące wraz z nowymi urządzeniami
bezprzewodowymi, ale wyjaśnię, że 95% liczników smart, które instalujemy wykorzystuje
komunikację PLC, a więc przesył informacji odbywa się po sieci elektroenergetycznej i żadna
emisja fal radiowych nie zachodzi. W pozostałych licznikach stosowana jest transmisja
radiowa GPRS, analogiczna jak w telefonach komórkowych. Liczniki te czytane są raz na
dobę, a więc można powiedzieć, że wykonywane jest codziennie jedno połączenie do sieci
komórkowej.
Dziękuję za rozmowę

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA
PRZEDSZKOLAKÓW W
SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU W
MIĘDZYLESIU
Rozstrzygnięcie
wewnątrzprzedszkolnego konkursu
ekologicznego pt. „Moje drzewko”

Konkurs na pielęgnację i półroczną
obserwację drzewek ogłoszony został w
maju 2012 r. i trwał do 31 października
2012 r. Do obserwacji i pielęgnacji,
wydanych zostało 21 drzewek iglastych.
Do Przedszkola wróciło 14 sztuk, które
zostały
zasadzone
w
ogrodzie
przedszkolnym i zaopatrzone w tabliczkę z
imieniem i nazwiskiem opiekuna. Wraz z
pielęgnowanym
drzewkiem
dzieci
dostarczyły tzw. „Księgę drzewa”, która
zawiera
informacje
o
półrocznej
pielęgnacji i obserwacji wspomaganej
przez całe rodziny. Do Komisji
konkursowej zaproszono przedstawicieli:
- Nadleśnictwa w Międzylesiu: Magdalena
Mol, Stanisław Handl, Marcin Filiński
- Biblioteki Publicznej w Międzylesiu:
Beata Muszyńska
- Rady Rodziców przy Sam. Przedszkolu w
Międzylesiu: Monika Cebulak
Wybór najlepszej „Księgi Drzewa” był
bardzo trudny. W pracach widoczne jest
zróżnicowane zaangażowanie rodzin.
Komisja nie miała łatwego zadania. Prace
oceniono
w
dwóch
kategoriach
wiekowych. W pierwszej kategorii miejsca
zajęli kolejno: pierwsze miejsce: Łysiak
Jakub, Zin Vanessa, drugie miejsce: Kyś
Zosia, trzecie miejsce: Twardowska

Wiktoria. W drugiej kategorii miejsca
zajęli
kolejno:
pierwsze
miejsce:
Czarnecki Dawid, drugie miejsce Migas
Gabrysia, trzecie miejsce Szłapa Natalia.
Wyróżnienia za wytrwałość w podjętym
działaniu oraz za wysiłek w opracowaniu
dokumentacji obserwacji przyrodniczych
otrzymały wszystkie pozostałe dzieci które
dostarczyły
sadzonkę
drzewka
do
przedszkola. Jest to: Zieliński Miłosz,
Sierechan
Dominik,
Makarska
Dominika, Smoleń Lena, Grzyb Alicja,
Pękosz Igor, Bzowy Klara.
Nagrody sponsorowane przez firmę Usługi
Budowlane Adam Kasza w Bystrzycy
Kłodzkiej oraz przez Radę Rodziców przy
Samorządowym
Przedszkolu
w
Międzylesiu, wręczone zostaną na Balu
Karnawałowym organizowanym przez
przedszkole w dniu 25 stycznia 2013r.

SPONSOROM ZA WSPARCIE NASZEJ
INICJATYWY
DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W
PRZEDSZKOLU –
INFORMACJA DLA
DZIADKÓW GRUP
PRZEDSZKOLNYCH
Dzień 21 i 22 stycznia, to dzień w którym
wnukowie mogą podziękować swoim
dziadkom za wszystko co dla nich zrobili,
za ich opiekę i troskę. W przedszkolu jest
to oczekiwana przez dzieci uroczystość, do
której przygotowania trwają od początku
stycznia każdego roku. Już dzisiaj, zanim
dziadkowie otrzymają zaproszenia pisemne

od dzieci, przekazujemy informację o
terminie uroczystości w poszczególnych
grupach przedszkolnych:
KANGURKI gr. I :
24 stycznia
2013r. godzina 10:15
TYGRYSKI gr. II :
23 stycznia
2013r. godzina 9:30
WILCZKI gr. III :
24 stycznia
2013r. godzina 9:30
DELFINKI gr. IV :
23 stycznia
2013r. godzina 10:15

przyjęć określone przez Ministerstwo
Edukacji oraz ujęte w wewnętrznym
regulaminie
rekrutacji
dzieci
do
przedszkola. Zapraszamy od 1 marca
2013r. 

„OLIMPUSEK”
Najmłodsi uczniowie z klas I –III
Szkoły Podstawowej w Międzylesiu
kolejny raz dowiedli, że nauka jest dla nich
ważna, a sprawdzanie swoich umiejętności
i
wiadomości
jest
cennym
Z
doświadczeniem.


Informacja o Balu Karnawałowym
dla dzieci
Dnia 25.01.2013r. w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu
odbędzie się Bal Karnawałowy dla dzieci
przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy
także dzieci jeszcze nieuczęszczające do
przedszkola! W tym celu zachęcamy do
wykupienia biletu - cegiełki w cenie 5 zł.
Bilet należy zakupić w przedszkolu do
dnia
21.01.2013r.
Zabawa
z
WODZIREJEM rozpoczyna się o
godzinie 9.30 i kończy o 11:30. Od
godziny 8:30 do godziny 9:30 wykonane
zostaną profesjonalne zdjęcia pamiątkowe
dla grup przedszkolnych. Rodzice dzieci
nieuczęszczających do przedszkola swoją
chęć ustawienia dziecka do zdjęcia
powinni zgłosić dyrektorowi przedszkola
w dniu wykupienia „cegiełki”.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
małych przebierańców oraz Rodziców
do wspólnej zabawy !!! 

7 stycznia 2013 r. 28 uczniów
wzięło
udział
w
ogólnopolskiej
olimpiadzie
z
wiedzy
ogólnej
„Olimpusek”, która obejmowała edukacje:
polonistyczną,
przyrodniczą
i
matematyczną.
8 stycznia 2013 r. 27 uczniów napisało test
z języka angielskiego.
Jesteśmy niezwykle dumni ze
wszystkich naszych uczniów, którzy
wykazali się chęcią i odwagą, by się
sprawdzić! Trzymamy kciuki za wyniki!!!

Informacja o zapisach do Przedszkola w
Międzylesiu
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w
Międzylesiu informuje, że od dnia 1
marca 2013 r. wydawane będą dla dzieci
od 3 do 6 roku życia „Karty zapisu dziecka
do przedszkola” na rok szkolny 2013/14.
Z uwagi na dużą liczebność dzieci 5 i 6
letnich
objętych
obowiązkiem
przedszkolnym,
nie
gwarantujemy
przyjęcia do przedszkola dzieciom 3
letnim.
W
kolejnym
wydaniu
INFORMATORA zamieścimy kryteria

GRATULUJEMY I
PODZIWIAMY !!!
Uczniowie Szkoły Podstawowej z
Zespołu Szkół w Międzylesiu znaleźli się
w znakomitym gronie 36. laureatów XII

Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego
„W Betlejem narodził się Bóg”, którego
organizatorem było Kłodzkie Towarzystwo
Oświatowe. Konkurencja była duża,
bowiem na konkurs napłynęło ponad 800
prac z 42 placówek oświatowych Dolnego
Śląska, których autorzy mieli od 6 do 20
lat. Komisja konkursowa przyznała
naszym uczniom następujące lokaty:

- III miejsce dla Olgi Wójcikiewicz
z klasy IIa za pracę „Kolędnicy idą z
gwiazdą”, opiekun plastyczny Lucyna
Zielińska,
- wyróżnienie dla Nicolli
Adamek z klasy IIa za pracę „Piękne Boże
Narodzenie”, opiekun plastyczny Lucyna
Zielińska,
- wyróżnienie dla Przemysława
Kulbaki z klasy IIa za pracę „Pasterka”,
opiekun plastyczny Lucyna Zielińska,
- wyróżnienie dla Kajetana
Pędera z klasy IIIa za pracę „Wszyscy do
Betlejem”, opiekun plastyczny Krystyna
Korczak.
Gala podczas której wręczano
nagrody, a w której uczestniczyli nasi
uczniowie, odbyła się 19 grudnia w
Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w
Kłodzku.

SPRAWOZDANIE
Z VII MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO
4.01.2013 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się VII Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny kl. IV- VI o tytuł
„Międzyszkolnego Mistrza Ortografii”. W
konkursie wzięły udział 3- osobowe
drużyny uczniów (najlepszych w etapie
szkolnym) z SSP w Domaszkowie, ze
Szkoły
Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej oraz z SSP w Międzylesiu.
Uczestnicy rozwiązywali 5 zadań z
różnymi trudnościami ortograficznymi
oraz pisali dyktando. Poziom wiedzy
uczniów był bardzo wysoki.
Tytuł „Międzyszkolnego Mistrza
Ortografii” zdobył Kacper Bzowy z kl. VI
a z SSP w Międzylesiu, II m. zajęła
Patrycja Kopij z SSP w Domaszkowie, a
miejsce III przypadło Natalii Zin z SSP z
Domaszkowa
oraz
Michałowi
Łukawskiemu ze Szkoły Podstawowej Nr
1 w Bystrzycy Kłodzkiej. W kategorii
szkół I m. zajęła SSP z Domaszkowa, II m.
SSP z Międzylesia, III m. Szkoła
Podstawowa Nr 2 z Bystrzycy Kłodzkiej, a
miejsce IV Szkoła Podstawowa Nr 1 z
Bystrzycy Kłodzkiej .
Konkurs przygotowały Maria
Wikiera i Małgorzata Dudkiewicz.

OGŁOSZENIE
W dniach 24 - 25 stycznia 2013 w
Zespole Szkół w Międzylesiu odbędzie się
X Festiwal Nauki zorganizowany przez
Klub Młodego Odkrywcy. W ramach
współpracy przyjedzie do nas wystawa
„Eksperymentuj” z Centrum Nauki
Kopernik
z Warszawy. Animatorzy
Centrum
przeprowadzą
ciekawe
eksperymenty i pokazy oraz zaprezentują
interaktywne eksponaty.
Impreza ta jest doskonałą okazją do
nauki i zabawy, gdyż interaktywne
eksponaty można dotykać, wprawiać w
ruch, obserwować zasadę działania, a przy
otrzymać
naukową
interpretację
podstawowych zjawisk przyrodniczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców
naszej
gminy
(od
najmłodszych
do najstarszych) do
odwiedzenia szkoły w dniach 24 – 25
stycznia 2013 roku w godzinach od 9:00
do 14:00, gdyż będzie to jedyna i
niepowtarzalna okazja do zapoznania się z
ofertą Centrum Nauki Kopernik.

START TESTU MARSZOWO
BIEGOWEGO OBWIEŚCIŁ
GONG…

W ramach akcji „Policz się z
cukrzycą”, prowadzonej już od siedmiu lat
przez Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, 5. stycznia 2013 r.
odbyła się trzecia już edycja imprezy
marszowo-biegowej „Moja Dwunastka”
organizowanej przez MLKS Sudety
Międzylesie. Pomimo padającego deszczu,
wystartowało w niej 15. uczestników.
Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) obecnie na cukrzycę
choruje ok. 175 milionów ludzi na całym
świecie. Prawie 160 milionów z nich
choruje na cukrzycę typu 2. która często
jest wynikiem otyłości, oraz powikłaniem
niektórych chorób związanych z przemianą
materii.
Mówi
się,
że
coraz
powszechniejsza otyłość może nawet w
80% przyczynić się do powstania i
rozwoju choroby.
Szacuje się, że w Polsce na
cukrzycę cierpi obecnie ponad 2 miliony
ludzi,
a
ok.
40%
chorych
w ogóle nie wie o swojej chorobie.

Akcja „Moja Dwunastka” ma
charakter rekreacyjny, profilaktyczny i
prozdrowotny, chociaż nie brak w niej
rywalizacji, głównie z samym sobą o jak
najlepszy własny wynik i poprawianie
własnych rekordów życiowych. Jest
adresowana do wszystkich osób, u których
nie
stwierdzono
przeciwwskazań
zdrowotnych. Dwanaście minut biegu
każdy, bez względu na wiek i kondycję
fizyczną jest w stanie pokonać, stosując
wybraną formę ruchu: marsz, marszobieg
lub bieg.
Jako organizatorzy cieszymy się, że
akcja ma już grono stałych zwolenników,
którzy przynajmniej dwukrotnie stanęli na
starcie i deklarują dalsze w niej
uczestnictwo – jest dziesiątka takich osób.
Powodem do radości jest także fakt, że
uczestnicy ostatniej „Mojej Dwunastki”
wytrwale przemierzali jej trasę, pomimo
niesprzyjającej
aury
i
momentami
intensywnego deszczu, oraz grząskiej,
miejscami pokrytej kałużami bieżni.
Po raz pierwszy sygnałem do startu
był
dźwięk
dzwonu
wykonanego
specjalnie dla potrzeb imprez rekreacyjno sportowych,
adresowanych
do
mieszkańców Gminy Międzylesie, które
zamierzamy organizować. Obwieścił on
także upłynięcie 12. minut biegu, a tym
samym jego zakończenie.
Pragniemy
podziękować
burmistrzowi Międzylesia za zielone
światło dla tej imprezy, oraz osobiste
zainteresowanie i udzielone wsparcie.

graczy: Sławomir Bielak i Mateusz Dubik.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie.
Podium zdominowali drugoligowcy, a
zwycięzcą został Mateusz Dubik (MLKS
Sudety Międzylesie). Drugie miejsce
wywalczył Jakub Załuski (GLKS Orlęta
Krosnowice), natomiast trzecie miejsce
przypadło
Przemysławowi
Kwaszyńskiemu
(GLKS
Orlęta
Krosnowice).
Drugi
z
naszych
zawodników Sławomir Bielak zajął 7
miejsce.
Kolejna „Moja Dwunastka” na
Stadionie Miejskim w Międzylesiu w
sobotę
2
lutego
2013
r.
o godz. 11.00. Zapisy w dniu imprezy w
godz. 10.15 – 10.55. Udział bezpłatny.
Impreza odbędzie się bez względu na
warunki atmosferyczne.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy stawiają na zdrowy styl życia. Do
zobaczenia na starcie!

CO SŁYCHAĆ U TENISISTÓW
STOŁOWYCH ?
12 stycznia 2013r. została
rozegrana I kolejka rewanżowa II ligi.
W pierwszym meczu nasi zawodnicy
podejmowali we własnej hali drużynę z
Drzonkowa. Niestety ulegliśmy we
własnej hali 1:9. Honorowy punkt dla
naszej drużyny zdobył Mateusz Dubik,
który pokonał 3:0 Huberta Lubina.
Kolejny mecz nasi zawodnicy rozegrają
26 stycznia 2013r. na wyjeździe, a ich
przeciwnikem będzie AZS UE Wrocław.
Sudety obecny sezon zakończą 16 marca
2013r.
meczem
z
Raszówką.
Przypominamy że w II lidze 4 najlepsze
drużyny z pierwszej rundy grają między
sobą o prawo gry w barażu o I ligę,
natomiast pozostałe 8 zespołów walczy
między sobą o utrzymanie.

***
W dniu 16 grudnia 2012r. w
Bystrzycy Kłodzkiej został rozegrany
Turniej Świąteczny, który zgromadził na
starcie 27 zawodników. Naszą drużynę w
tym turnieju reprezentowało dwóch

***
27 grudnia 2012r. nasi zawodnicy
wybrali się na Świąteczny Turniej do
czeskiej miejscowości Kraliky. W turnieju
udział wzięło 30. zawodników (w tym 4
zawodników z Międzylesia). Zawody
rozpoczęły się około godziny 9:00. Na
początku mecze były rozgrywane w 4osobowych grupach, a następnie systemem
pucharowym.
Rozgrywki grupowe pomyślnie
przebrnęło dwóch naszych zawodników
(Arkadiusz Chszczanowicz i Mateusz
Dubik), którzy dostali się do turnieju
głównego. Nie udało się to naszym
pozostałym dwóm zawodnikom, a mowa
tutaj o Bartoszu Chszczanowiczu i
Bogusławie Zadorożnym, którym przyszło
walczyć w turnieju pocieszenia.
W turnieju głównym bardzo dobrze
poradził sobie Mateusz Dubik, który
pokonał wszystkich swoich przeciwników
i został zwycięzcą turnieju. Trochę gorzej
poszło
Arkowi,
który
ostatecznie
uklasował się na 7 pozycji. W turnieju
pocieszenia Bartosz Chszczanowicz zajął
dobre 4 miejsce, natomiast trener drużyny
Bogusław
Zadorożny
został
sklasyfikowany na 5. pozycji. W tym dniu
został rozegrany także turniej deblowy, w
którym zwyciężyła para Arkadiusz
Chszczanowicz/Mateusz Dubik pewnie
wygrywając wszystkie swoje mecze.
Pozostałym parom w których znajdowali
się nasi zawodnicy nie udało się
awansować do pierwszej dziesiątki.
Turniej zakończył się wręczeniem nagród
oraz pamiątkowymi zdjęciami.

zwycięska para deblowa turnieju w
Czechach

SZTANGIŚCI W
ŚWIEBODZICACH

W dniu 28 grudnia 2012 r
w
świebodzickiej
hali
OSiR
odbyły
się Noworoczne Zawody w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc o Puchar Burmistrza
Świebodzic.
Impreza ta połączona z mini galą sztuk
walk zgromadziła licznie zasiadających
trybuny kibiców. W zawodach tych
rywalizowano w kategoriach : kobiety,
juniorzy,
seniorzy,
OPEN.
Grupa seniorów podzielona była na dwie
kategorie wagowe tj. do 95 kg, oraz
+95kg.
W zawodach tych z powodzeniem
wystartowali również kończący sezon
startowy
2012 zawodnicy klubu sportowego „
SUDETY” Międzylesie, którzy 24 Marca
2013 roku będą gospodarzami Mistrzostw
Dolnego Śląska RAW w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc.

Uzyskali

oni

następujące

wyniki

:

Krzysztof KRÓL – wynik 205 kg – II
miejsce w kategorii wagowej +95 kg , III
miejsce
OPEN
Andrzej JURASZEK – wynik 190 kg – II
miejsce w kategorii wagowej do 95 kg
Krzysztof HALCZYK - wynik 190 kg – IV
miejsce w kategorii wagowej + 95 kg
Grzegorz KANTOR - wynik 190 kg – V
miejsce w kategorii wagowej + 95 kg .

GRATULUJEMY !!!!
PIERWSZA W 2013 r. NARADA
SOŁTYSÓW

Kolędą „wśród nocnej ciszy”,
zaintonowaną
przez
ks.dziekana,
łamaniem się opłatkiem wigilijnym i
życzeniami
w
klimacie
bożonarodzeniowym - rozpoczęto dnia
3.stycznia br. w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w Międzylesiu pierwszą
w tym roku naradę sołtysów. Dziękując
sołtysom za zaangażowanie i współpracę w
roku
2012.
Burmistrz
przedłożył
informacje z :
- realizacji w 2012 r. wniosków w ramach
PAOW i funduszu sołeckiego
- zasad funkcjonowania w roku 2013
gospodarki odpadami komunalnymi.

3. terminu częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
4. szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
5. górnych stawek opłat za usługi
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
6. zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Pełne informacje z przebiegu sesji
znaleźć można na stronie internetowej
gminy : www.międzylesie.pl >zakładka
BIP> zakładka Rada Miejska

SPOTKANIE OPŁATKOWE W
OSP
W dniu 12.stycznia 2013 roku odbyło się
spotkanie opłatkowe w remizie OSP
Międzylesie. Strażacy, ich rodziny oraz
zaproszeni goście, a wśród nich zaprzyjaźniona jednostka z Lichkova, Pan
Burmistrz MiG Międzylesie Tomasz
Korczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
Zaprosił obecnych gospodarzy sołectw na
VIII
Międzyleskie
Kolędowanie
26.01.2013 r. godz. 16.00 oraz Spotkanie
Noworoczne 28.01.2013. godz. 13.30.
Sołtysi
powzięli
informację,
że
rozstrzygnięcie
konkursu
na
„Najładniejszą choinkę” odbędzie się na
VIII
Międzyleskim
Kolędowaniu.
Dodatkowo
poruszono
sprawę
harmonogramu imprez kulturalnych na rok
bieżący

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
odbyła się 28 grudnia 2012 r., a
porządek obrad zawierał :
1.
metody
ustalania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości tej opłaty.
2. określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości

Jerzy Marcinek, Komendant MiejskoGminny dh Artur Mendel, Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP dh Ryszard Drozd
oraz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
dh Krutkiewicz Zdzisław wysłuchali kolęd
w wykonaniu chóru "Międzylesianie" przy
akompaniamencie niezawodnej orkiestry
dętej OSP Międzylesie. Następnie ksiądz
Proboszcz Jan Tracz odmówił krótką
modlitwę,
po
czym
wszyscy
zebrani połamali
się
tradycyjnym

opłatkiem składając
życzenia...

sobie

nawzajem

SPOTKANIE
TRANSGRANICZNE POLICJI
Na początku stycznia odbyło się
dwudniowe spotkanie przedstawicieli
policji polskiej czeskiej z miast
graniczących z powiatem kłodzkim.
Pierwsze, 10. stycznia 2013 r. odbyło się w
Niemojowie.
W
trakcie
spotkania
wymieniono
dotychczasowe
doświadczenia i podjęto ustalenia co do
dalszej współpracy w zakresie m. innymi
kontroli
drogowych,
przekraczania
granicy,
oraz
wspólnych
działań
dotyczących postępowania w przypadku
łamania przez kierowców obydwu państw
przepisów drogowych.
Natomiast 11. stycznia w UMIG
Międzylesie odbyła się druga, bardziej
robocza część spotkania, podczas którego
rozmawiano o współpracy samorządów.
Policjanci
czescy
byli
bardzo
zainteresowani zasadami funkcjonowania
naszych samorządów. Po spotkaniu goście
zwiedzali miasto i nasz międzyleski
zamek.

OPŁATEK STRAŻACKI W
STAROSTWIE

12 stycznia 2013r.odbył się w
Starostwie Powiatowym w Kłodzku
opłatek strażacki OSP powiatu kłodzkiego.
W
spotkaniu
udział
wzięli
parlamentarzyści, burmistrzowie ziemi
kłodzkiej. Uczestnikom spotkania czas
umilił program artystyczny orkiestry OSP
z Międzylesia, oraz zespół śpiewaczy
„Międzylesianie”. Wiązanka kolęd w ich
wykonaniu wywołała burzę oklasków.

SPOTKANIE Z
WICEMINISTREM…
1 stycznia 2013r w Starostwie
Powiatowym w Kłodzku odbyło się
spotkanie
przedstawicieli
OSP
z
wiceministrem
spraw
wewnętrznych
Stanisławem Rakoczym.

Strażacy zadawali szereg pytań
dotyczących
funkcjonowania
i
finansowania OSP. Z naszej gminy udział
wzięli Stanisław Pokrątka, oraz burmistrz
Tomasz Korczak.

REORGANIZACJA URZĘDU
Z dniem 1 stycznia 2013 r. połączone
zostały dwa referaty UMiG, tj. Referat
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz
Referat Infrastruktury Technicznej - w
jeden wspólny o nazwie: Referat
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki.
Funkcję kierownika pełni Wiesława
Szyrszeń. Referat prowadzi sprawy obu
połączonych komórek oraz dodatkowe
zadania dotyczące gospodarki śmieciowej,
wynikające z nowelizacji ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

CIĄG DALSZY O
GOSPODAROWANIU
ODPADAMI W ROKU 2013.
Po raz kolejny informujemy, że
zgodnie z przepisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, najpóźniej od 1 lipca 2013r. w
całym kraju zacznie funkcjonować nowy
system
gospodarowania
odpadami
komunalnymi, polegający na przejęciu
przez gminę obowiązku odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (zgodnie z cytowaną
ustawą są nimi również współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki
organizacyjne
i osoby posiadające
nieruchomości
w zarządzie
lub

użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością) i pobieraniu
opłaty za świadczenie usług w tym
zakresie. Oznacza to, że przestaną
obowiązywać umowy zawierane przez
właścicieli nieruchomości z jednostkami
odbierającymi odpady komunalne. Odpady
odbierać
będzie
przedsiębiorstwo
wywozowe wyłonione przez gminę w
drodze przetargu, a opłata wnoszona
będzie bezpośrednio do gminy.
Podstawę do naliczenia opłaty
stanowić będzie deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zawierająca dane dotyczące
właściciela nieruchomości, położenia i
liczby osób ją zamieszkujących oraz
informacje o sposobie gromadzenia
odpadów, od którego zależeć będzie
wysokość ponoszonej opłaty. Deklaracja
dostarczona
zostanie
właścicielom
wszystkich nieruchomości z początkiem
lutego br. przez tut Urząd. Właściciel
zobowiązany będzie 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
decyzji burmistrza.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012r. na terenie gminy
Międzylesie wysokość opłaty stanowić
będzie
iloczyn
liczby
osób
zamieszkujących
nieruchomość
oraz
stawki opłaty. Przyjęto, iż stawka ta
wynosi będzie 17 zł. miesięcznie od
jednego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość. A w przypadku segregacji
odpadów 15 złotych miesięcznie od
jednego mieszkańca.
W celu bliższego zapoznania się z
uchwałami związanymi z wdrażaniem
nowych regulacji w zakresie gospodarki
odpadami w Gminie Międzylesie, tj.
uchwałą w sprawie:
 przyjęcia regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Międzylesie,
 metody ustalenia
opłaty za
gospodarowanie
odpadami

komunalnymi oraz wysokości tej
opłaty,
 określenia wzoru deklaracji o
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości,
 terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
 szczegółowego sposobu i zakresu
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
odsyłamy na stronę bip.miedzylesie.pl –
zakładka - Rada Miejska – Uchwały
2012

SPRAWOZDANIE Z PRAC
WYKONANYCH PRZY
PRZEBUDOWIE BASENU
W GRUDNIU 2012
- Trwają roboty budowlane w budynku
przebieralni
w
zakresie
robót
wykończeniowych: malowania, okładzin
ścian, regulacji stolarki drzwiowej oraz
montaż armatury sanitarnej.
Zakończono
podstawowe
prace
zagospodarowania terenu, (ponad 90 %) w
tym dostawa i montaż urządzeń placu
zabaw, montaż ogrodzenia w 100%.
- Wykonano nawierzchnię boiska do siatki
[tzw. sztuczna trawa] wraz z montażem
słupków i zasypaniem piaskiem [1-szy raz]
- Zamontowano halę pneumatycznej
basenu pływackiego (zakończono 15-16
XII 2012 r.) wraz z
urządzeniami
towarzyszącymi – centralą wentylacyjną,
agregatem prądotwórczym rezerwowym,
instalacją
gazową
propan,
tablicą
elektryczną sterującą, urządzeniami do
oświetlenia wnętrza hali oraz niezbędnymi
robotami uzupełniającymi
- Zakończono podstawowe prace związane
z montażem i rozruchem instalacji CO
budynku przebieralni.
- Zakończono podstawowe prace związane
z instalacją obiegu i uzdatniania wody
basenowej basenu pływackiego (bez
zakupu osprzętu jak drabinki, liny torowe

itp. oraz bez instalacji do chemii
basenowej).
- Zakończenie podstawowych prac
instalacji
technologicznej
basenu
rekreacyjnego, wykonano I etap montażu
zjeżdżalni rodzinnej - konstrukcję stalową
wsporczą zjeżdżalni.
- Wykonano roboty budowlane w
pomieszczeniach technologicznych w
podbaseniu i pomieszczeniu technicznym
na poziomie boiska do siatki w zakresie:
budowlanym
[wykucie
przejścia
połączenie
pomieszczeń, wykonanie
„wanien”, posadzek z płytek, licowanie
ścian.]
- W budynku przebieralni, sukcesywnie
prowadzone są prace
wykończeniowe
ścian i posadzek, malowania, fugowanie.
- Ostatecznie uzgodniono, że najbardziej
efektywnym rozwiązaniem odwodnienia
plaży na części od strony przebieralni jest
zamontowanie kilku wpustów w systemie
odwodnienia liniowego, sprowadzenie do
podbasenia i podłączenie do studzienki
odpływowej w podbaseniu , szczegóły
wykonania uzgodniono z nadzorem
inwestorskim.
- Trwają roboty instalacyjne związane z
technologią basenową w podbaseniu. W
pierwszej kolejności wykonywane jest
dokończenie
instalacji technologicznej
obiegu wody basenu pływackiego i atrakcji
wodnych basenu rekreacyjnego oraz
technologia
obiegu
wody
basenu
rekreacyjnego.
- Zakończono prace związane z montażem
osprzętu do basenu rekreacyjnego przed
foliowaniem - dysze napływowe i
przelewowe, czerpnie atrakcji wodnych
itp.
Prace elektryczne wykonane w
grudniu:
- montaż rozdzielni głównej
- montaż rozdzielni sterowniczych
oświetlenia podwodnego, atrakcji wodnych
- rozpoczęcie
wykonywania instalacji
elektrycznej zasilania technologii
na
podbaseniu.
W związku z opóźnieniami w realizacji
harmonogramu robót do 15-12-2012r,

Wykonawca w najbliższym terminie,
głównie z przyczyn atmosferycznych nie
będzie mógł wykonywać dokończenia prac
foliowania basenu rekreacyjnego oraz
brodzika, montażu osprzętu i atrakcji
basenowych.
W
ramach
harmonogramu
robót
Wykonawca w miesiącu styczniu, lutym i
sukcesywnie do 15 maja przewiduje
wykonanie następujących prac:

Z dniem 4. stycznia br. burmistrz
wydzierżawił osobie fizycznej, na okres
pięciu lat, obiekt poszkolny – Goworów
17 ( duża szkoła), z przeznaczeniem na
uruchomienie
w
nim
działalności
turystycznej, agroturystycznej. W umowie
określono termin rozpoczęcia działalności
do połowy lipca 2013 r.
Dzierżawcy życzymy powodzenia i
determinacji w realizacji zamierzeń.

- Dokończenie podstawowych prac
budowlanych budynku przebieralni :
wykończeniowych
jak
malowania,
dokończenie montażu pozostałej część
armatury
sanitarnej,
aparatury
nagłośnienia.
- Zakończenie
prac związanych z
zagospodarowania terenu
- Wykonanie 2-giej warstwy zasypki
piaskowej
nawierzchni
boiska
do
siatkówki.
- Zakończenie prac związanych z
montażem i rozruchem instalacji CO.
- Zakończenie podstawowych prac
związanych z instalacją obiegu i
uzdatniania wody basenowej basenu
pływackiego wraz z zakupem osprzętu itp.
- Zakończenie podstawowych prac
instalacji
technologicznej
basenu
rekreacyjnego,
montaż
zjeżdżalni
rodzinnej-rynny.
- W marcu-kwietniu Wykonawca planuje
dokończenie prac technologicznych basenu
rekreacyjnego: foliowanie, urządzenia
chemii basenowej wraz z automatyką i
sterowaniem oraz montaż urządzeń atrakcji
wodnych oraz prace wykończeniowe:
napełnienie basenów i instalacji wodą,
wstępne rozruchy i uruchomienia.

21. FINAŁ WOŚP W
DOMASZKOWIE

Po kilkuletniej przerwie po raz drugi
WOŚP zagrała w domaszkowskim Domu
Kultury.
Zespół Szkolno- Przedszkolny
wraz z Domem Kultury i Ochotniczą
Strażą Pożarną przygotowały to wyjątkowe
wydarzenie obfitujące w wiele atrakcji.
21. finał WOŚP wymagał od dzieci,
młodzieży,
rodziców,
strażaków
i
nauczycieli ogromnego zaangażowania za
co serdecznie dziękujemy.
Uczniowie-wolontariusze
naszego
gimnazjum: Sandra Serafinowicz, Patrycja
Witczak, Mateusz Kuras i Łukasz
Sołoducha kwestowali od rana na rzecz
WOŚP.

ZAGOSPODAROWANIE
OBIEKTU POSZKOLNEGO
GOWORÓW 17

O godz. 15.00 rozpoczęły się występy
dzieci i młodzieży. Przedszkolaki, klasy IVI, gimnazjaliści pod opieką swoich
wychowawców przygotowali występy

wokalne,
taneczne.
Wielkim
zainteresowaniem cieszył się pokaz
multimedialny Przemka Niżnika, który
przeprowadził nas przez muzykę lat 60. do
współczesności.

Ciekawie i zabawnie prowadzona licytacja
przez p. J. Ptasińską i p. J. Brogowskiego
uatrakcyjniła
21. finał WOŚP i
przyczyniła się do zwiększenia środków
finansowych na rzecz ratowania życia
dzieci i godną opiekę medyczną seniorów.
Do pozostałych atrakcji należały:
 kawiarenka, w której można było
kupić ciasto podarowane przez
rodziców, kawę, herbatę, napoje
 możliwość zrobienia zdjęcia przy
wozie strażackim w stroju strażaka
 przejażdżki wozem strażackim
Zakończyliśmy akcję wypuszczeniem
,,światełka” w
postaci
chińskiego
lampionu.

Po podliczeniu wszystkich wpływów udało
nam się zebrać kwotę 3.317.14 zł.
Bardzo dziękujemy wszystkim
mieszkańcom Domaszkowa i okolic za
hojność i wsparcie idei Jurka Owsiaka

MIĘDZYLESKI FINAŁ XXI
WOŚP

XXI Finał WOŚP już za nami. W
tym roku orkiestra grała na rzecz zakupu
sprzętu medycznego, który będzie służył
ratowaniu życia dzieci i leczeniu seniorów.
Nasz
sztab
liczył
16.
wolontariuszy, którzy mimo mroźnej
pogody z uśmiechem na ustach, z
widocznymi identyfikatorami, zbierali do
kolorowych
puszek
pieniądze
od
mieszkańców i przyjezdnych gości. W
zamian jak zwykle wręczali czerwone
serduszka.

W
siedzibie
sztabu,
który
tradycyjnie pracował w MGOK pomimo
niedzieli, już od 8:00 rano panował
ogromny ruch. Trwały ostanie próby.
Szykowano
kawiarenkę,
dopinano
wszystko na ostatni guzik. O godzinie
18.00 na sali widowiskowej ośrodka
kultury ruszyły występy i licytacje. Licznie

zgromadzona
publiczność
mogła
podziwiać popisy dzieci i młodzieży z
Międzylesia. Bardzo oryginalnym i
ciekawym występem popisał się Magik.
Tradycyjnie podczas finału dużym
powodzeniem
cieszyła
się
słodka
kawiarenka.

- Domaszkowie w dyscyplinie piłka
nożna
- Międzylesiu w dyscyplinie piłka siatkowa
- Międzylesiu w dyscyplinie piłka
koszowa.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie
BIP w zakładce ogłoszenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się bezpośrednio i
wspierali nasze działania podczas finału.
Dziękujemy członkom sztabu, wszystkim
wolontariuszom,
opiekunom,
nauczycielom, oraz osobom biorącym
udział w aukcjach i – jak zwykle, paniom
za pyszne ciasto.
Ogromne podziękowania dla
organizatorów i wolontariuszy sztabu w
filii MGOK w Domaszkowie, którzy
dzięki swoim działaniom zebrali na
rzecz WOŚP zaskakująco wysoką kwotę
3.317.14 zł. W Międzylesiu zebraliśmy
4.557.65 zł. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim i każdemu z osobna. Bądźcie
z nami do końca świata i jeden dzień
dłużej!

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

WIEMY CO MAMY…
W dniu 28 listopada br. Dariusz
Jesionowski – Prezes Stowarzyszenia
Przyrodniczego „ CIS” z/s Goworów 39
przekazał na ręce burmistrza opracowanie
interaktywnej bazy danych o dziedzictwie
kulturowym na terenach wiejskich gminy
Międzylesie w formie elektronicznej i
papierowej z przeznaczeniem dla gminy i
21 sołectw. Serdeczne podziękowania za
przekazaną dokumentację
naszych
zabytków !

DO ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
Informujemy, że Burmistrz Miasta i
Gminy Międzylesie ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Międzylesie w roku
2013 w zakresie kultura fizyczna i sport w
- Międzylesiu w dyscyplinie piłka nożna,
tenis stołowy, sporty siłowe

WSZYSTKIM, KTÓRZY
WZIĘLI UDZIAŁ W
OSTATNIM POŻEGNANIU I
ODPROWADZENIU NA
MIEJSCE WIECZNEGO
SPOCZYNKU ZMARŁEGO
W DNIU 1 STYCZNIA 2013 r.
TADEUSZA DUDKA
NAJSZCZERSZE
PODZIĘKOWANIA SKŁADA
RODZINA
**********************************

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)
21. stycznia oraz 4. lutego
POMOC BEZPŁATNA !

ZAGOSPODAROWANIE FERII ZIMOWYCH
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. ”PRZYJACIÓŁ
DZIECI” W DOMASZKOWIE
PIERWSZY TYDZIEŃ FERII
29 STYCZNIA –
WTOREK
GODZ. 10.00 – 12.00

31 STYCZNIA - CZWARTEK
GODZ. 10.00 – 12.00

SZKOŁA
PODSTAWOWA

GRY I ZABAWY W SALI
GIMNASTYCZNEJ

ZAJĘCIA KÓŁKA TEATRALNEGO
SIATKÓWKA

GIMNAZJUM

SIATKÓWKA
ZAJĘCIA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
DRUGI TYDZIEŃ FERII
04 LUTEGO - PONIEDZIAŁEK
GODZ. 10.00 – 12.00

SZKOŁA
PODSTAWOWA

ZAJĘCIA KÓŁKA
TEATRALNEGO

06 LUTEGO - ŚRODA
GODZ. 10.00 – 12.00
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I
JĘZYKOWE
(JĘZYK NIEMIECKI)
ZABAWY Z CHUSTĄ
ANIMACYJNĄ

GIMNAZJUM

SIATKÓWKA

SIATKÓWKA
WYJAZD DO KINA (
KŁODZKO)

FERIE ZIMOWE W MGOK I DOMU KULTURY W DOMASZKOWIE
Zajęcia w czasie ferii odbywać się będą codziennie od 29 stycznia do 08 lutego w godz.
od 9.00 do 13.00.
Zapraszamy dzieci w wieku 7 -12 lat. W trakcie półkolonii zimowych odbywać się będą
zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne ,kulinarne, gry ,zabawy ,konkursy,
zapewniamy codziennie drugie śniadanie. 07 lutego planowany jest wyjazd do Kina Cinema
w Kłodzku. Dla rodzin korzystających z pomocy OPS pobyt dzieci na półkoloniach
zimowych jest bezpłatny , dla pozostałych koszt pobytu dziecka wynosi 63zł (7zł od
dziecka za jeden dzień ).
Prosimy o zgłaszanie dzieci chętnych do udziału w półkoloniach zimowych w MGOK
M-lesie i w Domu Kultury w Domaszkowie.
01 lutego o godz. 12.00 zapraszamy wszystkie dzieci do MGOK Międzylesie na spektakl
teatralny „Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu aktorów z Teatru Wyobraźni we
Wrocławiu.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
Zespół Szkół w Międzylesiu 2012/2013
DATA

28.01.2013

29.01.2013

30.01.2013

31.01.2013

04.02.2013
05.02.2013

08.02.2013

RODZAJ ZAJĘĆ

GODZ

Prowadząc
y

Zajęcia sportowe

10-12

Mariusz Dublicki

Zajęcia komputerowe

10-12

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia sportowe – piłka statkowa dziewcząt
Zajęcia komputerowe
Wykrywanie DNA w cebuli KMO

11-13
10-12
10-12
10-12

Zajęcia matematyczne dla uczniów kl. IV SP
Zajęcia czytelnicze „ Książka – mój
przyjaciel”
Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego

10-14
10-12

Dorota Zarówny
Gabriela Neter,
Magdalena Szewczyk
Anna Krzewina
Grażyna Dereń-Dublicka
Joanna Gądek
Janina Karwowska
Władysław Broszko
Wiesława Romaniuk
Jolanta Skrzypczak

Zajęcia teatralne (MGOK Międzylesie)
Zajęcia taneczne
Zajęcia matematyczne dla uczniów kl. II – III
GIM
Wyjazd na basen kl. V-VI

10-12
10-12
10-14

Zajęcia matematyczne dla uczniów kl. II – III
GIM

10-14

Beata Hendrysiak
Barbara Lewandowska
Wiesława Romaniuk

Projekt edukacyjny „ Sąd nad St Augustem
Poniatowskim”
Zajęcia komputerowe

11-12

Irena Trytek

10-12

Zajęcia taneczne

11-12

Maria Wikiera
Małgorzata Dudkiewicz
Irena Trytek
Katarzyna BardzińskaNeter

Zajęcia sportowe dla uczniów SP

10-12

Walentynkowe szaleństwo - kartki

10-13

12-14

9-12

Barbara KuźmińskaDudek
Izabela Juraszek
Beata Tokarska
Wiesława Romaniuk

Jolanta Drabina
Maria Wikiera
Dorota Bielecka

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 14.02.2013 r. od godz. 10.oo, w
sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy
przetarg ustny ograniczony na stawkę czynszu dot. wynajmu lokali przeznaczonych do
adaptacji i remontu na cele mieszkalne, usytuowane w budynku Długopole Górne 78.
1. Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE,

l.p
Oznaczenie
. nieruchomości

1

2

Opis nieruchomości

Cena
wywoławcza
stawki
czynszu
najmu do
czasu
zakończenia
adaptacji i
remontu*

Wysokość
wadium w
zł.

Godzina
przetargu

3

5

6

7.

0,50 zł/m2

30 zł

10 00

0,50 zł/m2

33 zł

10 15

0,50 zł/m2

20 zł

10 30

Lokal nr 1 przeznaczony do
adaptacji na i remontu cele
mieszkalne,

Długopole
położony na parterze
Górne 78 dz.
budynku, w skład którego
131/3 o pow. będą wchodzić: pokój dzienny
1.
0,0540 ha,
z aneksem kuchennym,
SW1K/0009346
łazienka, spiżarnia, 2
4/7
sypialnie, przedpokój – o
projektowanej pow.
użytkowej lokalu 56,10 m2.
Lokal nr 2 przeznaczony do
adaptacji i remontu na cele
mieszkalne,

Długopole
położony na parterze
Górne 78 dz.
budynku, w skład którego
131/3 o pow.
będą wchodzić: przedpokój,
2.
0,0540 ha,
łazienka, 2 sypialnie, pokój
SW1K/0009346
dzienny z aneksem
4/7
kuchennym – o projektowanej
pow. użytkowej lokalu 65,10
m2.
Długopole
Górne 78 dz.
131/3 o pow.
3.
0,0540 ha,
SW1K/0009346
4/7

Lokal nr 4 przeznaczony do
adaptacji i remontu na cele
mieszkalne,

położony na piętrze
budynku, w skład którego
będą wchodzić: przedpokój,
łazienka, sypialnia, pokój
dzienny z aneksem
kuchennym – o projektowanej
pow. użytkowej lokalu 39,40

m2
Lokal nr 5 przeznaczony do
adaptacji i remontu na cele
mieszkalne,

Długopole
położony na piętrze
Górne 78 dz.
budynku,
w skład którego
131/3 o pow.
4.
27 zł
10 45
będą wchodzić: pokój dzienny 0,50 zł/m2
0,0540 ha,
z aneksem kuchennym, 2
SW1K/0009346
sypialnie, łazienka – o
4/7
projektowanej pow.
użytkowej lokalu 53,50 m2.
Lokal nr 6 przeznaczony do
Długopole
adaptacji i remontu na cele
Górne 78 dz.
mieszkalne,
131/3 o pow.
5.
0,50 zł/m2
12 zł
11 00
położony na parterze
0,0540 ha,
budynku, w skład którego
SW1K/0009346
będą wchodzić: pokój
4/7
dzienny, łazienka – o pow.
* Po ostatecznym odbiorze technicznym lokalu mieszkalnego stawka ustalona zostanie wg. stawek
lokalu 23,90 m2.
obowiązujących na terenieużytkowej
Gminy Międzylesie
2.Warunki przetargu:
 Przetarg ogranicza się do mieszkańców Gminy Międzylesie, którzy:
 nie posiadają prawa własności do innego lokalu,
 są zameldowani na pobyt stały co najmniej od dwóch lat na terenie Gminy Międzylesie,
którzy do dnia 11.02.2013 r. do godz. 15.00 złożą do pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, ofertę przystąpienia do przetargu zawierającą:
a) zgodę przystąpienia do przetargu na piśmie;
b) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały co najmniej od dwóch lat na terenie
Gminy Międzylesie z Referatu Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności
tutejszego Urzędu - pokój nr 12;
c) dokument o nie figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości z Referatu
Finansowego tutejszego Urzędu - pokój nr 3.
d) dowód wpłacenia wadium.
e) Kserokopię dowodu osobistego.
 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Pierwszy przetarg
ograniczony – na stawkę czynszu dot. wynajmu lokali przeznaczonych do adaptacji i
remontu na cele mieszkalne Długopole Górne 78 – lokal nr …..”
 Wadium należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu- pok. nr 3 /parter/ lub na konto:
Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004.
 Osoby zakwalifikowane do przetargu (lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem), mają obowiązek uczestnictwa w licytacji
ogłoszonej na dzień 14 lutego 2013 r. od godz. 1000.
Uwaga!
Jedna osoba może wygrać przetarg na jeden lokal.
Przetarg będzie rozstrzygnięty w przypadku jeżeli w wyniku przeprowadzonego
przetargu na każdy lokal zostanie ustalony najemca.
W dniu 08.02.2013 r. jest możliwość obejrzenia w/w lokali w godz. od 12.00 do 14.00, w
sprawie proszę się kontaktować z Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut.
Urzędu, tel. 74 8 126 327 wew. 14.


Termin do zagospodarowania 1 rok – od dnia zawarcia umowy na adaptację lokalu,
obejmującą w szczególności: Wydzielenie lokali z części wspólnych budynku, Remont













części wspólnych min. dachu, klatki schodowej; Wykonanie instalacji; elektrycznej, c.o.,
kanalizacyjnej,
sanitarnej,
odgromowej,
wentylacyjnej,
dymowej;
Roboty
wykończeniowe.
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w terminie 7 dni.
Uczestnik, który wygra przetarg otrzyma projekt budowlany wraz z decyzją Starosty
Kłodzkiego zatwierdzający przebudowę budynku szkoły na budynek mieszkalny
wielorodzinny w Długopolu Górnym na działce nr 131/3.
Nadzór budowlany przy adaptacji i remoncie będzie sprawował pracownik tutejszego
Urzędu – Franciszek Łuszczki.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zwrócone na
wskazany nr konta po zawarciu umowy najmu. W przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Międzylesie: 5MN34- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej lub bliźniaczej.
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 14.01.2013 r.
Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

